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Sahifc 2 ( Halliun Sc1i I 

1~~~~~8~~~~~il Osmanhcadan 
~ ~::e..~I TÜRKc;EYE KAR~ILIK-

„OC>+* ~ LAR KILAVUZU 

Türklerle Kar§I Kar§ya 1 D 
y azan : Türk~eye <;eviren : ~ Dessas - Dek~i, oyuncu, 

ANRI FÖY RE~AT SANLI IJ aldabci 
• ~~~ _ 35 ~~~E Dest - EI 
~ Destar - Sank 

Bir Türk mermisi Natal vapu1·unu tutu~tur- Deste - Talom, demet 

n1u~tu; ctraf a k1v1lc1n1lar sac;1hyordu! Destegir- Yard1mc1, elin-

Ahtveri§ bitince bet arka
da1tan ü~ü gittiler. Bir ar
kadatimla ben, Lüsi ismin
deki kadm1 bir deha görmek 
ümidile biraz daha vapurda 
kald1k. Sonra iskeleyi ald1k
lar1 i~in bir ipe sar1larak 
a§ag1da bizi bekliyen i~i me
leye koyun ve s1ms1k1 bag
lanm1§ tnp ve toparlak dolu 
dubaya indim. 

Dubay1 bir romorkör k1y1-
ya dogru ~ekmiye ba§lad1. 
Birdenbire Anadolu sahilin
deki Türk bataryalar1 bizi 
selimlamaga ba§lamasm m1? 
Y ak1mm1za dü§en mermilerin 
havaland1rd1g1 su sütunlari 
dubaya, üstümüze dökülü-

ve ölüm kar§Ismda bir hi~ti. 
Gözleri evinden f1rlam1§ bir 
halde tabancasile efrad1 teh 
didden ba§ka bir§ey yapm1-
yordu. 

Bu süslü ve parlak zabit, 
efrad1 fedakärhktan uzakla§ 
bran magrur ve soguk ha
lile, ke~i gibi ince ve ~irkin 
sesile sade bagmyor ve ölü 
mün kar§ismda ne büyüklük 
ne de asalet gösterebiliyordu. 
Yüzba§l Menil bir itaat maki 
nesinden ve bütün bayag1hk 
larm bir esirinden ba§ka bir 
§ey degildi. „ 

Bizim onba§1y1 diger baz1 
ingilizce bilen kü~ükzabitlerle 
beraber, tercümanhk etmek 
üzere ingiliz ordusuna gön
derilmi§ti. Bunlar, lngil!zlerin 
sag cenahmda, F rans1zlarm 
cenahma yakm mevzilere da-

den tutan 
Desterse olmak -Ele ge

~irmek, elde etmek, eri§mek 
De§t · - Bozkir, ~öl 
Dcva - Em, ilä~ 
Devam - Devam 
Deveran - Dola11 
Deveran etmek - Dola§

mak 
Devlet - Devlet 
Devr - Devir 
Devran - Evren 
Devre Devre 
Devriye - Gezek 
Deyn - Bor~ 
Dicfir - Karanhk 
Didar - Yüz, ~ehre 
Dide - Göz 
-dide - - görmÜ§ 
Dideban - Bek~i, kolcu, 

nöbet~i, gözcü 
Digerbin - Özgecil 
Dikkat - Dikkat 

ifläs 
Mi§on babasma~ sordu :J 
- Baba ifläs neye derldr? 
- Bir tüccar bütün varm1 

yogunu pantolonunun ceple
rine doldurur ve eski ~eke
tini de alacakhlarma b1rak1p 
giderse o tüccara ifläs etmi§ 
derler ! 

~1üken1n1cl 
-Garson bulokantada 1y1 

yenirm? Y enik. 
- Mükemmel, sahibi 1im

diye kadar on bin lira fyidi! 

Sevi~n1ek 
- Kar1c1g1m bugün baban 

bir konferas veriyor. 
- Neden bahsedecek? 
- Kar1 koca sevi§melerin-

den. Haydi gidelim. 
- Evde oturup babamm 

sözlerini dilesek daha eyi 
olmazm1? 

~*.~8-;4i•C941DGlf9:-.49t9„. 
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IVENIZELOSU 
1 MARiFETLERI 
1 Y~: AAZIL TOMSO~ 
8 .,.„„ -25- „ 
Venizelosun niyet ve maksach ne oiursa o 

l birincite~rin günü yapt1gi proeesto tek 
edilmi~ bir da vet ~klindedir 

Hi~bir 1eyden haberi ol- ~kanlan beynelmilel k 
miyan biri varsa o da Kral lerin ihrac1na muvaf 
Kostantindir. 1 Birinci tefrin bildirmiyecektir. Bi 
gunu, Venizelos saraya ge- m1z, . bizi . protesto 
l~rek uydurma bir telät ve mecbur ed1yor; fakat ~~ 
sahte bir heyecanla Krala, testo l}ekil ve zavahitl 
29 eylfil günü Selänige bir tarmak i~i~dir. . So~t• 
ingiliz Generahnm geldigini Mundrosun 1skabndeki 
ve gelecek k1taab kar§1la- olacakbr." l~ 

... h 1 d ... h b 2 birinci te1rin 19 
maga az1r an 1gm1 a er " M V . l 'dd tli 

d. A . d " b . emze os fl e ver 1. ym zaman a, yuz 8§1 ... f 
Dumesnilin kumandasmda ü~ tesfit~s~n~ ragk~e~ " tl 
deniz zabitinden mürekkeb se n ka,ve 1 azsreel 
b · F h · S l 'k Erans1z 1taatm1n 

1r rans1z eyeh, e i01 ld'kl . . b'ld' "le 
kumandam General Mosko- gef 1 b eriDII 1 irmbeg 

1 ·· t • d k t re ya „ o mu;i ve u 
p~. osa m~raalcaa d ,e ere k?- natta bulunmu;itu: 
g1hz Am1r 1 ö Robe m " F ·1 t 'lt re, , . . ransa 1 e ng1 e 
emrile 'Yunan Ba1vek1hle d' k d M"tt f'kl e . . 1ye a ar u e 1 er 
Frans1z sefar1 arasmda yap1- "t dd•d d f l d 5 . mu ea e a ar, o 
lan bir anla§maya tevf1kan„ · t t · · l y 

08 
' 

S t .1 f k 1 . . 1spa e ml§ o an u 

yordu. Mermiler yava§ yava§ 
yaklafh. $imdi bir tanesi 
dubaya yapt§acak diy ödü
müz pathyordu. Bereket 
versin ki gülleler üstümüz
den a1arak k1y1daki kayala
nn üstünde patlam1ya ba§la
d1. Karaya ~1kar ~tkmaz, 
Türk bataryalar1010 ate§i 
sahili dövmege ba§lad1. lki 
·arkadat birbirimize sarihp 
metruk bir arabanm arkas1-
na sakland1k ve Türklerin 
huysuzlugu ve hiddeti gecin
ciye kadan bikledik. 

g1hlm1§h. Orada ~ay, viski, 
ein i~erek ve hol bol et ve 
peynir yiyerek otm uyorlard1. 
Frans1zm uzun uzun anlatb
gma göre ingilizlere o kadar 
hol et konservesi, peynir ve 
~ay veriyorlarmt§ ki konserve 
kutularm1 a~madan üstüne 
toprak atarak onlarla siper 
divari in§a ediyor ne nefis 
Seylän ~aylar1m da torbalara 
doldurup y:ishk yap1yorlarm1§. 
GEN<; INGILIZ ZABIE-

Derni~ler ki 
Bir köre demi§ler ki : Dil - Yürek, gönül 

Dilära, dilrüba, dilfirib - , 
Gönül alan, gönül ok§ayan 

Diläver - Yigit 

- Renkleri bilmezin, läkin 
gözün a~1k olsa hangi rengi 

' severdm? 
- Altm rengini ! demif. 

elinige b ä uvvet ermm "tt fik' b 1 du:.-.S 'h . . 1 A l h nm, mu e 1 u un a-; 
1 rac1 i~m az1m ge en er bistanm menfeati i~in . 
türlü tedbirleri almaga ve tedbirlere muhalefet et 
mevkiin dü§mana kar§I mü
dafaasm1 tanzime geldigini 

cegine emindirler. „ 
V enizelos, hemen gell~ 

Bu arada yüklendigim §i§e 
tite likörlerden bir tanesi
nin, sert kokusundan anla
d1g1ma göre, anizet likörü
nün §i§esi kmlm11ti. ~i§enin 
i~inde kalan Jikörü gü~lükle 
matrama doldurdum. Ben bu 
i1i yaparken arkada§tm, ba
f1Dl arabanm tekerlekleri 
arasmdan ~1karm1§, etraf1 
tarassud ediyordu. Pläj, bom
bo1tu. Y almz iki kabr vurul-
mu1, yerde can ~eki§iyordu. 
Bir beyaz atm bögründe 
yumruk cesametinde bir yara 
a~1lm11b. Oradan bilek ka
hnbgmda bir siyah kan fts-
kiyesi denize kadar fo;kir1-
yordu. Bir dakika sonra kir 
at ta dütüp öldü. 

Türk toplari sustular. Bir
denbire plijda yerden bilmi§ 
gibi bir~ok insan meydana 
~1kb. Biz de arabam1zm ar
kasmdan ~1kbk. Denize bak
hktm1z zaman Natal vapu
runun yanmakta oldugunu 
gördük. Bir Türk mermisi 
gemiyi tutu1turmu§tu. Vapu
run bat tarafmdan havaya 
dogru kalm bir duman yiik
seliyordu. Biraz sonra gece 
oldu. 

Nataldan etrafa k1v1lc1m
lar sa~1layordu. lki arkada§ 
ikimiz birden, gayri ihitiyari 
Lüsiyi dü§ündyk. „ 

Sulhti 
1 

Sert, Harbte 
Bcce[·iksiz Yüzba~1 
Bu arda 176 nc1 alaym 

2 nci taburuna yeni bir yüz-
ba11 kumandan tayin edil
mi§, o da u Y eni Gelibolü „ 
gazetesinin ne§rini menet
mitti: 

- Biz buraya muharebe 
etmege geldik, eglenmege 
degil, diye sert bir sesle ba 
gmn11b. 

Sonra bu sert yüzba§1y1 
Temmuzda yap1Ian hücumda 
~6rdtlm. Yllzba11 Menil atet 

RININ HALi 

Diläzar - Gönül inciden, 
habr kiran 

Dilbaz - Gönül egleyen 
Dilber - Güzel 
Dilgir - Gücenik, kirgm 
Dilgir olmak - Kmlmak, 

gücenmek 
Dilgüdaz - Yürek eriten 
Dilläh - Gönül istegi, 

arzu 
Lonrd Ki~nerle beraber Dilh1ra§ (Bak: Canhira§)-

Hartumda Sudanlalara ve ce- Gönül koparan 
nubi Afrikada Boelere kar§l Dilhfin olmak - i~i kan 
harbeden ya§h ingiliz kü~ük aglamak 
zabitleri, kendi gen~ ve tec Dilir - Yürekli 
rübesiz müläzim ve yüzba§l- Dilkü§a - I~ a~an 
larile a~1ktan a~1ga alay eder Dilpeseud - Gönül be-
mi§. Frans1z onba§1s1 diyor gendi · 
ki: " Bu genc zabitler, ma- Dilrit - Yüregi yarah 
dunlarma adeta ag1z a~ma- Dilsuz - Yürek yak1c1, i~ 
ga cesafet edemezlerdi. Ko- yakan, ac1kh 
caman enselikli müstemleke Dil§ad - Sevin~li 
§apkalarmm altmda kaybol- Dil§ikeste - Gönlü k1nk 
mu§ bir halde bulunan bu Dimag - Beyin 
~ocuklarm ken~ ve tecrübe- Din - Din 
siz enerjileri en zalim bir Dini - Dinsel 
imtihl?n ge~iriyordu. Bu ya- Gayridini _ Yaddinsel 
r1m adanm müthi§ yekne- Lidini _ Ditdinsel 
sakhg1 onlar1 bitiriyordu. Bu Dirah§an _ Parlak, par-
rada ölümü beklemekten, hyan 

· güne§te kavrulmaktan her Dirah - Aga~ 
gün biraz daha te~ebbüsün Dirayet - Usug 
cinneti i~ine gömültükten, Dirayetli - Usuglu 
ümidsiz, ufuksuz, imans1z Diraz - Uzun 
sürünmekten ba§ka yapacak Dirig etmek - Esirge-
bir1ey yoktu. mek 

Birgün Avusturalya top~u- Dirin, dirine - Eski 
larm1 degi§tirdiler. i9 ya1m- Divane - Deli, aptal, ahk 
da genc bir mülizim top~u Diyar - EI 
tarassud mevkiinin kuman- Dizdar - Kaie sakmam 
dam oldu. ingiliz müläzimi- Dost - Dost 
nin dünyadan haberi yok. Ducret (zucret)- S1k10h, 
Mevkiimizi, mevkiimizi bil- darhk 
miyor. Bana bir sürü buda- Du~ar (giriftar) - Ugra-
laca sualler soruyor. Gece m1§, yakalanm1;i, tutulmu§ 
yans1 beni uyandird1.! Du~ar olmak (giriftar ol-

- Ate§ a~hrsam nas1I mak) - Ugramak, yakalan-
olur? dedi. mak, tutulmak 

-Arkast Var- -Arkas1 Var-

Aptal 
Aptal aptal bak1yordu läf 

arasmda: 
- Tifoya tutulmu§tum de

di, bu yüzden yanm aptal 
oldum. 

- Dinliyenlerden biri ac1d1: 
- Vah, vah görünü§e gö-

re iki defa tifaya tutuldunuz„. 

Bir albn 
Ka~ak~1s1 
Yakaland1 
Istanbul - Makika admda 

bir kadm 117 Türk liras1m 
' yakasma dikerek bir Ameri

ka vapuruna binmek istemi§ 
ve binerken yakalanmI§br. 

Televizyon 
Paris - Posta, telgraf ve 

telefon bakam 175 metre 
dalga uzunlugunda televiz
istasyonlarmm bir haftaya 
kadar ~ah§maya ba§hyaca-

1 gm1 söylemi§tir. 

Evler i~in 
Nisan nihavctine ka-. . 

dar ueuzluk var 
As1mm (mis ko~ulu sabun

lar1) torba ile 22 kuru§. 
Bir kiloya kadar dahi 22 

kuru§a verilir. 
12 ve 5 kiloluk torba ve 

paketleri haz1rlanm1§hr. 
Sah§ veri: <;ank1ri ~ar§l 

No. 4 sabuncu As1m 

söylemi§ti. 
Atinada efkin umimiye 

galiyana geldi. Teläf umumi 
ve büyüktü. General Mosko
pulos telefonla V enizelosun 
reyini sordu. Kurnaz Giritli 
ihtiyath davranarak generala 
„idarei maslahat„ etmesini 
ve „her§eyin yeluna girece
gini„ söyliyerer teminat ver
di. Venizelosun düttügü mül
kül vaziyeti anlamak kabildi; 
~ünhü bütün bu i§ onun ba
§IDlD altmdan ~1km1§b. 

Krala „ltilaf devletleri ta
rafmdan arazimize vaki olan 
bu reziläne tecavüzü en bü
yük bir tiddetle protesto 
edecegim„ demifti. 

Venizelosun niyet ve mak
sad1 ne olursa olsun 1 birin
cite,rin günü üapbg1 protes
to tekrar edilmit bir davet 
teklindedir. 

" Vahim bir anlatmamaz
hktan korkuyorum. Bulgaris
tana kar§l mÜ§terek bir· mü
cadele vukuunda Sirb ordu
sunu tamamlamaK: i~in 150 
bin asker gönderilmesi fik
rini telkin ettigim zaman, 
ben Y unanistan i~in degil, 
Sirbistani~in yard1m istemit
tim. Ayni zamanda, vaki olan 
ihtarlara kar11 Sirbistanla 
mevcud ittifak antla1masmm 
S1rb hükumetinin adaleti ne
ticesindv bozuldugu cevab1-
m verme11 istemiftim. Bina
eyaley Yunanistan bitarafh
gm1 muhafaza edecegi uzun 
müddet zamnda Selinige 

Türkiye Ziraat bankas1 
1ubesinden: 

• • Izm1r 

~ +<>+-t<>++c>++c>++c>+:+c>+ie>+i<>+ie>t~ie>+<t<>+~" 1 f Beynelmilel Paris panay1r101 ~ 

15-4-935 tarihinde a~1k artbrma ile ihaleleri yaptlac1 25-
3-935 de Ege 30-3-935 de Milli Birlik 4-4-935 de Anadolu 
ve 9-4-935 de Y eni / As1r gazetelerinde ilän edilen Yunanh 
emvalinin ihaleleri 24-4-935 taribine temdit edilmi§tir. Sabt 
gayri mübadil bonosu veya pefin para ile nakten yap1br. 
K1ymeti muhammenesi ikibin lira veya daha ziyade olan :w: ziyaret ediniz : 1 

§ 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1~35 E KADAR ~ 
.* Fazla n1aJu111at aln1ak ic;in lzrnir Frans1z :t 
§ Ceneral konsolosluguna veya lzmir I ' 
:i: Frans1z 'ficaret Odas1na müracaat :f: 
)t)+fOf.41()+~~:.c>f.~fOttefOtie>t 

emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Mahn sabld1g1 se
neye ait Devlet vergi ve belediye resim ve sair bütün mas-
raflar müsteriye aittir. lstiyenlerin yüzde yedibu~uk teminat 
larile birlikte ihale günü 1aat 14,30 da Ziraat banku1na 
mllracaatlar1 (1123) 

dece teklen protesto e~ 
" Yunan hükümeti; Y . 

nistamn bitarafbgin1 
eden ef' ale müsaade ed 
Bilhassa bu ihläl, harb 
de bulunan iki biiyük de 
tarafmdan viki olursa .• • 
sebeblerden dolay1 Y 
Krallik hük6meti Yunall 
raklanndan ecnebi k1t 
nm ge~mesini protesto e~ 

Edvard Grey, Yun ' 
nm §ekil i~in yapbjl 
protestoya da mini o 
istediyse de gayreti . 
gitti. Almanlann Bel. 
arazisini ~ignemek i~iD , 
sürdükleri bahanelerle 1 
devletlerinin Yunan top 
lar1na girmek i~in

1 

buldu 
sebebler, trpk1 birbiriniD '' 
idi. 

Memleketini birka~ 
i~inde kanlar i~inde ~ 
§an Avrupan1n 1sbrabl 
ve kanf1khklar1na so1'1" 
olan bu dramm mürettibi 
sahne vazu olan adama 
lince, o bütün hilelerini tU 
mi§ti artik ... V enizelos k 
sukutunu hazirlarken k . 
kendine u komedya bitt' 
diyebilirdi. 
VENIZELOS MECl.JS"' 

YALAN SÖVLOVO~ 
Venizelos karanm ve 

eger iktidardan diiferse, ~d 
dini f tiläf devletlerine ,..,-. 
bn kurban1 gibi gösterec~ 
4 Birincite~rin 1915 te,. 
busan meclisinde, ecneba 
kerlerinin parJimentonuD 
saadesi ve Kralan tutiki ..J 
madan Yunan topraklaP' 
ihrac1 protestolarla kart•~ 
d1g1 vak1t Venizelos herk 
hayreti arasmda dedi ki _:

1
„ 

"- Ahkim101 ilina ~ 
hiyetim olm1yan Yunan-~· 
ittifak andla§mas1, YuQ.o; 
tam, Bulgaristan ve TU~ 
yeye harb ilinma mec 
etmektedir." . d 

Sonra, mebuslaran gittiJi'..J 
artan hayreti karf191nda ~ 
tecaviizkär bir nutuk 1~1:;, 
di ki Berlin, iste1eydi ~ 
Bqvekilin bu aözleriai 
harb veaileai [addedeb · 

(Arku1 9' 



Zengin 
Olmak 

fsterseniz 
~ 

Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, saglan1, zarif ve dan1gah 
oturak terazileri1niz geldi. Her terazinin 

f evkindcdir 

ÖSATI~ VERI: Suluhan civarmda (HÜSEViN HÜSNÜ 
DEMI~) Ticarethanesidir. 

~ilyonlar arkas1ndan ko§anlar 
P1ya~go biletle [M•J J k• ] sinden al 
rini Ke~ecilerde l YOD ar l§e mahd1rlar 

En büylik ikran1iye ( 200,000) Jirad1r 
~imdiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 

defa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
Pjyangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
Plindan anla§1lm1§hr. Bir~ok vatanda§lar1m1z1 
her aym « 1 1 » rinde zengin eden ugurlu (MiL
'YONLAR K1~ESl) nden biletlerinizi tedarik et
llleniz menfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana~ 
~alu11as1d1r. 

Ta,ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
•urctte ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 
llluhterem mü§terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki§esi Sahibi 
HA)"Rl DÖLEK 

( Halkm Sesi ) 23 NISAN 

Telefon: 34H7 

Mutlaka (:orakkan1 354- No. 
a Hasan Tahsin 

a-
~ ~„~ 

e:.. ~ 
~ (IGc 

, 
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F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
~' i\ Siinnct, <:ic;ek 1\~1s1 

~ PANSUMAN, ~IRINGA 
·~~ ..., « i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 

&.e » ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 
.... -n 

; ~~~~~.;:.R:-~ 
YÜKSEL RAKISI ~ 

~ 
~ 

pi;"" Az zaman zarf1nda Kabadayi 
= rak1s1 kadar yükselmi§tir ... 
~ ----------------------S: 1 ..... 
Q. 

= YALNll ~ $HUR 

a POUED PLAV 
T RA$ Bi(ANLARI 

NULLANINJZ 

Bu Pillerin En Tazesini 

ve k1zar hamam ve hayat:ve 
bah~eyi havi hane sabhhbr. 

T alib olanlar Kuru yemi~
~ilerde (5) numarada Enver 
Öz~üral'a müracaat eylem-
leri. 1-6 

Her verdc satihr. ~larkava dikkat „ 

G 0 L T Altm trat b1~ag1, isve~ ~eliginden milimetrenin onda bir kabnb-
gmda yap1lm1§ ve dünyanm en eyi b1~ag1dir. ' 

B1c;aklar1n ag1zlari 1, 2, 3, 4- numarah olup, numara s1rasile 
tra~a devan1 edilirse bir b1c;akla sakala göre ok~ar gibi 10, llS, 20 
tra~ oln1ak n1ün1kündür. 

<;ok eyi olma11na rajmen ,Semsi Hakikat UCUZLUK 1erpuade 



BULGARISTAND 
KAR1~IKL1K 

Istanbul - Sofyadan~bil- 1 

diriliyor: Kabine buhramn
dan sonra §imdi de Bulga-
ristanda dahili bir kari§1khk 
hüküm sürmektedir. Halk 
endi§e i~indedir. Bulgar kra
hmn vaziyeti gü~Je§mi§tir. 
Saray askerlerin muhafazas1 
albndad1r. Her tarafta askeri 
devriveler gezmektedir. 
P. GENEL KURULTAYI 

Ankara, - C. H. Partisi 
genel kurultay1 9 May1sta 
yap1lacakbr. Bu münasebetle 
bütün ,ehirlerde f evkaläde 
1enlikJer, gece fener alaylari 
yap1lacaktir. 
M ARSILYA CINAYETI 
lstanbul -Yugoslavya kra

b Aleksandr ve B. Bartu 
cinayetinin mes'ullerini tah-
kik etmek i~in 26 nisanda 
Cenevrede toplanacak kou
hransa i,tirak etmek üzere 
üniversite rektörü bay Cemil 
bareket etmi§tir. 

PAPULAS IDAMA 
MAHKOM OLDU 

Istanbul - Atina harb di
vam general Papuläs1 idama 
mahküm etmi§tir. 

KA D1NLAR BIRLIGI 
Istanbul - Ars1ulusal ka

dmlar kongresine i§tirak 
eden kadmlar bu günde üni
versitede bir miting akdet-
mi!Jlerdir. Bu mitingde Ata
türke tazim i~in kongredeki 
kad1n murahhaslardan bir 
heyetin Ankara'ya gitmesi de 
onaylanmi§hr. 

LADY ASTOR 
Istanbul - Kadmlar kon

seyi murahhaslar1 üniversite 
da toplanrak ikinci miting-
lerini yaphlar. Bu mitingde 
Türk bayanlar nutuk söyle
mitlerdir. 

Lady Astor beyanatmda 
Atatürkün hakiki demakrat 
oldugunu polisler muhafaza-
11nda gezen bay Hitler ve 
bay Mussoliniye benzemedi
gini söyledi. 

'''""' 1i:!i1 

Romanya 
<;in1ento sanayicilerile 

hükiin1et !arasinda 
hir ihtiUtf 

Romanya ticaret ve sanayi 
nazmmn ihtikärla mücadele 
kanununa dayanarak, ~imen
to fiyatlar101 3000 Jey istih
läk ve 555 ley muamele ver
gisi daliil oldugu halde va
gon ba~ma 17 ,000 ley olarak 
tesbit eden emirnamesi Ro
manya ~imento sanayicileri 
tarafmdan büyük bir ho§nut
suzlukla kar§1lanm1§tlr. 

Eminame ile te§bit edilmi§ 
olan bu fiyatlan käfi gören 
~imento sanyicileri fabrika
larm1 kapatmaga ve amele-

•lerine i§ vermemege karar 
bermi§lerdir. 

<;imento sanayicileri alma
ga mecbur kald1klar1 karann 
sebeblerini §U suretle izah 
etmektedirler: 

Vagon ba§ma tesbit edil
mi§ olan 17,000 ley fabrika 
fiah ge~en y1l sah§ fiatla
rmdan 1000 ley daha daha 
a§ag1dir. 

Bu y1l bu 1000 ley fiat 
eksikline ge~en y1l bulum1-
yan 3,000 ley istihläk vergi
si de :inzimama etmektedir. 

Buna mukabil imal fiatlan
da mazot üzerine konulan 
resim dolay1sile 860 ley art
m1§br. Bu vaziyet kar§ibnda 
bizim i~in, yapacak tek bir 
i§ vard1r. 0 da fabrikalari 
kapatmakbr. 

<;imento sanayiinin ge~ir
mekte oldugu buhram mev
zuu bahseden Romeo matbu
ab hükümetle ~imento sana
yicileri arasmda yakmda iki 
taraf1 da tatmin edecek bir 
anla§maya vanlacag1 ümidini 
ihzar etmektedirler. 

Afyon ekimi 
Hakk1nda bir brosür • 

,c;1kanld1 
Istanbul - Uyu§turucu 

meddeler inhisar1 afyon eki
cilerine ekme ve yeti§tirme 
ve toplama i§lerini ögreten 
bir bro§Ür pkarm1§ ve bu 
bro§ürün afyaon ydi§tiren 
viläyetlere göndermi§tir. 

11~1 
h111ul 

111"'11 
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Memlekette Afyonlar1n toplan 
mas1 §ekli hakk1nda bir tamim 

Uyu1turucu] Maddeler inhi- bu suretle kolayhk kazana-
san, bütün afyoncu mmtaka bilir. 
lar1m1zda badema afyon süt 
lerinm müstahsiller tarafm
dan ne suretle toplanmas1 ve 
saklanmas1 läz1m gelecegini 
izah eden bir tamim dag1t
m1fbr. 

Bu hareket, memleketin 

Eyi efsafta afyon istihsal 
cdilmesi i~in inhisar fdaresi 
§U hususlara dikka edilmesi
ni tavsiye etmi§tir. 

1 - Afyon südü ahmrken 
hatha~ kelleleri kat'iyen ka
z1m1yakbr. Afyon konaks1z 
ve kepeksiz toplanacakbr. 
2 - Afyon istihsalindc ~iz

me ve toplama aleti olarak 
Hac1köyde kullamlan aletle
rin benz~rleri kullamlacakbr. 

her tarafmda henüz aym 
evsafta ve bilqassa matlub 
evsafta afyon toplanmamakta 
olmasmdan ve bir tak1m af
yonlanm1z10 harice gü~lükle 
sablmasindan, hattä hi~ sa-
hlmamak tehlikesini göster- inhisar idaresi bütün afyon-
diginden ileri gelmektedir. cu mmtakalarda bu aletlerin 

Akvam Cemiyetinin aldi- nümunelerini paras1z olarak 
iJ tedbirler neticesinde git- dag1tmaktad1r. Bu aletler 
tikce daralmakta olan sah§ sayesinde Hac1köy Memle-
piyasalarmda badema ancak ketimizin en temiz ve en ma-
keyfiyet itibarile eyi ve temiz kul afyonunn elde etmekte-
olan afyonlarm sablabilecegi dir. Bu afyonlar daha fazla 
düfünülürse bu teminin lü- para ettigi gibi daha ~ok da 
~umu tebarüz eder. sürülmektedir. 

Köylülerimiz geli§i güzel 
evsafta afyon istihsal etme
yip harici piyasanm dilekle
rine uygun evsafta afyon 
istihsal etmek mecburiyetin
declirler. Alim sabmlar ancak 

3 - Afyon sütüne süt, su 
yumurta, pestil ve saire gibi 
yabanci hi~ bir §ey katilm1-
yacakbr. Bu katk1lar10 käf
fesi afyonun cevherini ~ogalt-
mazlar bilikis bozarlar ve 
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muallimler 
tayyaresi 
Ankara 22 (A.A) - Bir 

tayyare sahn almmas1 u;m 
muallimler arasmda ba§hyan 
te§ebbüs ilerlemi§tir. Pek ya
kmda ordumuz muallim adm1 
ta§iyacak bir tayya .,..e kaza
nacakbr. 

meydan1 bo§ 
bulanBulgarlar 

- Ba§taraf1 Birincide -
edebilecek bir kabine olarak 
gözül<müyor. 

Beigrat askeri mahafili 
Bulgaristans1z da Balkanlarm 
emniyetini temin edebilecegi 
kanaatmdad1r. 

istanbul, 23 (Hususi] -
Selänikten geien telgraflar 
Bulgaristanda isyan pkbgm1, 
hattä ordunun takibatma 
ugr1yan baz1 Bulgar zabitle
rinin Yunan topraklarma il
tica ettiklerini bildiriyor. 

Bulgaristanda §iddetli ted
birler ahnm1§hr. Sofyada ne
zaret binalar1 bütün posta 
ve telgraf binalari askerin 
nezaretin altmda bulunuyor. 

Sofya 22 (A.A) - Kral 
Boris ulusa hitaben ne§ret
tigi beyannamede yakm bir 
istikbalde yeni bir temel ya
sas1 tanzim edilecegini bildir
mektedir. -· ......... 
Balkan 
•• 
Okonomik 
Konseyi 

- Ba~taraf1 1 incide -
yoruz. Oondan sonra umumi 
i~timalarda komisyonlarm 
mukarrerabm müzakere ede 
cegiz ve bu karar)ar 10 Ma
yista Bükre§te toplanacak 
olan d1§ i§leri bakanlan icrti 
mama arzedilmek üzere bir 
rl?por halinde tesbit edilecek 
ve Türkiye d1§ i§leri bakam 
tarafmdan, Balkan ~andla§-

mas1 d1~ i§leri bakanlar1 dai
mi konseyinin tasvibine ko
nula~akhr. 

Per§embe ak~amma kadar 
son celseyi de bitirmek ka
rarmday1z. H~r halde Cuma 
günü ikbsadi konseyin An
kara i~tima1 hiyet bulacag1 
muhakkakbr. 

sahlmasma mani olurlar. 
Köylülerimiz, afyonlan tar

t•da agir bassm diye yabanc1 
maddeler katmaktad1rlar. 
Halbuki inhisar idaresi ve 

- - -. -
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Ji)ere ku)Übce ceza VeriJecek §ehrimiz General konsolo 
• A •• „ bay Bilkok; memleketine 
Istanbul ·23 (Husus1) - Cuma gunu yapilan Fenerbahcre- d v• d d'' b l diye 

L.b d k · k' h„d. l · hk'k .1 l ecegm en un e e 1 ertas mapn a ~· an ~1r m a 1se erm ta 1 ab l er e- I . b k b Beb 
· t' ge mt§ a, an ay . 

IDl§ Ir. LJ ' • d t ... . z u z1yaret ve ve a e ,.... 
V1yanah oyuncular1 tokathyan Fenerlilere kulübce ceza li 

VA.;;k~ra Türk ku§u tayyaleci-1 ~aya;·„- . 
lik derslerine ba§lan1yor Süheyla 

Ankara 22 (A.A) Türk ku~u üyeleri yarm saat 17 de K1z San'at Enstitüsü 
Tayyare cemiyeti umumi merkez binasmda toplanacak ve hat ve ev idaresi mua 
derslere ba~la'llak i~in yap1lacak haz1rhklar üzerinde konu- ligine Ankara lsmetpa§a 

Ü 
1 

§acaklard1r. ye say1s1 8'/ yi bulmu§tur. Gen~ler arasmda enstitüsü muallimi bayan 
u~uculuga kar§t engin bir haves ve Co§kunluk vard1r. heylä tayin edilmi§ ve gelt' 
1 May1s §enliklerinde bulu- 1 rek vazifesin~.ba,Iamo,bf· 

nacak Türk heyeti Moskovada Atyar1§lar1 
Moskova 22 (A.A) - Türk tarihr;ileri cemiyeti Muzaffer, 

Tayyare cemiyeti reisi muavini, ~ükrü. Ziraat mütehass1sla
rmdan Ertekin, Matbuat umum müdürJügü mümessili ~ekip 
ve Ulus takrir heyeti müdürü bugün Moskovaya gelmi§
lerdir. Bi.iyük elr;i ba~ta olmak üzere Türkiye el~iJik erkäm 
d1§an i~leri komiserligi, matbuat müdürü, §ark dairesi mü
dür mua vini tarafmdan kar~danm1§lard1r. 

Müsafirler Moskovada 1 May1s §enliklerinde bulunacaklar 
ve sonra Leningrad1 gezeceklerdir. 1 

Sovyet Rusyaya giden Türk 
mühendis ve talebesi 

Moskova, 22 (A.A) - K1rk Türk mühendis ve talebesin
den mürekkeb bir gurup buraya gelmi~tir. Bunlar Sovyet 
mensucat fabrikalarmda dersler gördükten sonra Nazilli 
mensucat fabrikasmda ~ah§acaklard1r. 

Türkstroy ba§ mühendisi Ziglin de Türkiyeden Moskovaya 
dönmü~tür. 

Moskovaya 
giden kurul •• 

Istanbul - 1 May1sta Mos
kovada bulunmak üzere An
karadan geien kurul <;i~erin 
vapuriyle Hdesaya gitti. Sü
mer Banlnn Moskova teknik 
enstitüsüne Sve Sovyet fabri-

: Y abanci mek-
1 tepler talebesi 

Istanbul (Hususi) - Dün 1 

Maarif bakanhgmdan aläka- 1 

darlara mühim bir tamim 
gelmi~tir. Bu tamimde Tür
kiyede ilk, orta ve lise de-

kalarma gönderdigi 9 mühen 
1 

dis ve 36 talebe de bu vapu 

recesindeki yabanc1 mek-
teblere devam eden tale-

benin smtf ge~me ve mektebi 
bitirme yoklamalarmm kendi ra binmi~lerdir. 

......,,_ =-'• l!J,__,,_m==r-

Hüküm 
Giyen 
Ka~ak~1lar 

' mekteblerinde ve derslerin 
okundugu dillerde yap1lmas1 
ve bu yoklamalari murakabe 
etmek üzere Vekälet tara
fmdan mümeyyizler gönde
rilecegi bildirilmektedir. 

Bugünkü ma~ 
~~~-100-------

Bugün Alsancak alanmda 
Altay - !zmirspor birinci fut
bol tak1mlar1 arasmda bir 
ma~ yap1lacakt1r. 

Viläyet ko§U heyeti d 
toplanmt§ ve Cuma g 
yapilacak olan ikinci haO 
kap ko§usuna girecek atl . 0 
§U ag1rhklar1 tesbit etmif ) 
Sada 62 kilo, Aldervit .~II 
l läkan 53, Alceylän 51 V 

ko§acaklard1r. 

Müsamere J 
Bu hafta i~inde bir ~ 

mekteblerde müsamerel~ 
verilecektir. K1z Lisesi ~ 
san'at enstitüsü ve Hak~ 
yeti milliye mektebinde Y~ 
gece i~in müsamereler te 
edilmi~tir. Per~embe 
gecesi Karata§ orta me . 
binde de bir konser veril' 
cektir. 

Kar11yaka 
Yamanlar 
Suyu 
Y amanlardan Kartiyak•~ 

getirilen kaynak sulan t~ 
satmm muvakkat kabulii •" 
tetkikat yapan kornis~ 
tesisatta baz1 noksanlar ~ 
mu§ ve bu noksanlar1 ~ ; 
diye ba§kanhgma bildirdlif f 
Belediyeden müteahhide 

11
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p1lan tebligde bu noks~,.i 
rm acele ikmal edilm'd'r 
mukavelede yaz1h rntid/ 
doldugu i~in ge~en her ~ 
i~in verilecek paradan yil~ 
lira tenzilät yap1lacag1n1 
dirmi§tir. 

~···· - ,, 
Türk tipi tüt . 

ingilizler; Hindistand~t 
ti§tirilen ( Türk tipi ) tu , 

. ye 
lerden bu y1l lngilter~ b' 

Istanbul - uugün doku
zuncu ihtisas mehkemesinde 
Adapazarmda 9 kilo afyonla 
la yakalanan Mehmet on ay 
hapse ve 9380 ilra ag1r 
para cezasma ka~ak i;ak
mak ta~1 satan inhisar bek
~ilerinden Remzi ile ismail 
birer sene hapis ve 56 §ar 
lira para cezasma mahkiim 

haricdeki ahc1lar afyonu yal- , olmu~lardir. 
mz cevherini hesab etmekte 1 •• --

Bayramdan istifade ederek 
iki kulübün bu hususi kar~1-
la§mas1 her halde zevkli ve 
heyecanh olacakbr. 

milyon 5 yüz bin kilo. ad~ 
lät yapm1slard1r. lngiJte ,r 
de bu tütünlere ragbet " 

ve y1lmz buna para vermek- G •b b• ••1•• f 
tedir. Katk1lara para veril- art Ir 0 Um. 
medigi gibi katk1h afyon Kulagi <;ckilen c;ocuk 
cevherleri yüksek de ~sa 
§Ubheli addedilerek satm 
almmamaktadir.~ 

4 - Afyon sütleri katiyen 
demir veya teneke kaplara 
konm1yacakbr. Bakir kaplar
da saklanacakbr. Veyahud 
temiz afyon yapragma sari
larak kurutulacak ve yugu
rulmadan oldugu gibi ve ru-
tubetsiz yerlerde saklanacak
br. Sütler ve topaklar labada 
tohumu i~ine konm1yacaktir. 

Müstahsiller bu tavsiyelere 
dikkat ettikleri taktirde da
ha büyük menfaatlar elde 
etmit olacakJardir. 

biraz sonra öldü 
istanbul (Hususi) - Kum

kap1da oturan Kirkor is
minde bir adam evvelki gün 
~ocugu Bedrosun kulagm1 
~ekmi~. biraz sonra da ~o
cuk ölmü§tür. Bundan dolay1 
ölüme sebebiyet vermek su
~ile Kirkor aleyhinde takibat 
yap1lmaktad1r. Belcdiye dok
toru, Bedrosun cesedinin 
Morga kaldmlmasma lüzum 
göstermi~tir. Kirkorun dün 
istintak häkimligi tarafmdan 
sorgusu yap1lmuj, henüz 
Morgdan rapor gelmedigi 

Son zamanlarda tak1m1nda 
1slähat yaparak gen~ elaman 
larla sahaya ~1kan fzmirspor 
tak1m1 gerek teknik ve gerek 
enerji itibarile birinci s1mf 
tak1mlarmdan a§ag1 degildir. 

izmirin en kuvvetli tak1m1 
olan Altaym da bu ma~a 
tam katrosile ~ikacagma 
göre bugün spor merakhlar1 
güzel bir spor günü ya§ayi
caklard1r. Ma~ saat 4,30 
dad1r. 

Her iki takimdan temiz 
bir oyun bekler ve muvaffa
kiyetler temenni ederiz. 
·~~"'-""'-"-'"'-~""'--...._w 

i~in serbest birak1lm1§br. 
Tahkikata devam olunmak
tad1r. 

dir. -
Yavuzun 

Kahramanb'1 
~' \' c Barbarosun rt.J f.. 

Bu ~ok merakh, ~ok b~~ 
canh ve milli menkabe , 
dolu tarihi tefrikam1z1ll fl 
formasm1 paras1z olarak // 
§embe günü dag1byorui~ 
kas1m da gazetemizde Jitl' 
kitab §eklinde bas1Iac•J' 
Bu suretle dört bet ~ 
zarfmda okurlanm1z göi ~ ~. 
rini kabartacak ~ok de;; (l 
bir kitab kazanm1f ol• 
lard1r. 


