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aglar1m1z yurd i~inde :~Jmanya Harb1 Bay Eden Moskovadan sonra ingiliz-Sovyet 
Anla§mas1 her gün 

. Ankara 1 (AA)- AJd1g1-

geni§liyor Istemiyormu§ Var§ovaya gitti 
May1s sonunda ikmal edilmi§ 

, 1r· 1tt1„ lA t 00 f ' 
• c. tna uma a gore, na 1a 
''leri bakanhg1 yaptmlmakta 
:lan . demiryollari üzerinde 

e' k7 kilometre uzunlugunda ü~ 
, l.Snun in§aahm münakasaya 

ll 

fi' 

Naf1a bakam 
BAY ALi 

r ,koYDlU§tur. Bu ay i~inde iha-
0 e · l ' 1 yap1lacak olan bu k1s1m-
I• ar ~unlard1r: 

d Filyos-Eregli hath üzerin-
e ikinci k1sm1'1 in§aah. Ay

dtn hattmm iki noktasmda, 
'Urdur ve lsparta k1s1mlar1. 
"-Bunlardan Filyos - Ereg)i 

tti üzerinde, <;ahlagzi-
~Onguldak arasmdaki 10 ki
.01t1etrelik ikinci k1smm 
i~taah takriben 2,400,000 
1raya mal olacak 937 senesi 

bulunacakhr. 
Bundan önce ihalesi yap1-

lan ve Fiiyostan ba!ihyarak 
<;ata!agzma kadar olan 16 
kilometrelik k1sm1n in~aab 
1936 Marh i~inde ikmal edil
rni~ bu!u1iacagma göre May1s 
sonuna dogru F1lyos - Eregli 
hatb iizerind..: 26 kilometre
lik bir k1s1m in~a edilmi§ 
bulunacakttr. Bu hat Uz~rin
de geri kalan 48 ki!o:netre
lik k1smm in§aatI ise bila
hara yap1lacaktar. 

Bu münasebetle §Unu da 
iläve edelim ki Filyos - Eregli 
hattmm <;atalagzmdan Ereg· 
liye kadar olan ve kömür 
havzrsmdan ge~en k1sm1 ev
velce karar ueriJdigi gibi 
elektrikle i§liyecektir. 

Bnrdur ve lsparta k1s1mla
rmm in~aatma gelince; bun
Jarm Aydm hath üzerinde 
Balad1z istasyonundan ba!}h
yarak Burdura kadar olan 
Afyon - Antalya hattmm bir 
k1sm1m te§kil eden 24 kilo
metrelik k s1m ise 1936 Bi
rincite!]rin sonunda ikmal 
edilmi§ bulunacakbr. 

Yine Aydm hath ise ayni 
suretle 1936 Birincite§rin so 
nunda bitrilmi§ olacakbr. 

J;_it P~l II~, PJ;!!l PJ;!!I 11!;11 II~~ P;'I 
~ h1u1ll lhHlll llJ„1~ ~hodl lltod!I hbdll bi:ill 

Sovyet Rusya ~Bay Benes 
• 

1-Ia;ba Ha7.r Oln1ah ! ltidal Tavsiye 
};' Viyana (Radyo) - " Niyu 

e rey Pres „ gazetesi yaz1-
l'or · 
b~~skovada <;eka'nm resmi 

1r toplanbsmda söz söyli-
l'en B. Kalemin demi§tir ki: 
I " Rus ordusunun mermi
b-rinin hazir ve k1h~larmm 
b•lenmit oldugunu bana ha
b~r veriyorlar. Fakat birden
. •re pathyaca k olan bir harb 
'~in bu käfi degildir. 
b-· liarb fabrilrnlarim1zda eo 
Uyük memundan en kü~ük 

:lllelesine kadar herkes za
er i~in ~ah§mahd1r. 

t Orduya läz1m olan techizab 
'min etmek kolayd1r. Fakat 
'" . ,,.n1 zamanda da K1z1l ordu 
~abitierinin asri bilgisi ile 
lll" ~ehhez olmas1 ~artbr. 
~arb ümid edilmedik bir 

:?da pathyabilir. Bunan i~in 

l
lr ki, her an harba haz1r 

0 lnal iy1z. „ 
• 
ltalyan1n 

\> tni ~J\f rika ordusu 
kun1andan1 

~ ~oma (Hususi) - Kral 
Q tttre umumi valisi bay 
\l 

0 no f ark Afrikas1 ordular1 

Ediyor ----

<;ekoslovakya reisicumhuru 

BAY MAZARIK 

Prag, 1 (A.A) - D1~ i§- • 
leri bakam bay Benes (Reis 
Mazarik'in eseri) adile a~1lan 
sergiyi gezerken demi~tir ki: 

-Sulhu, icabederse siläh
la, son nefsimize kadar mu
hafaza edecegiz. 

Bay Benes <;ek milletinin 
kendisini soguk kanhhga ve 
cesarete ah~hrmas1 lüzumunu~ 
iläve etmi~tir. 

Almanya Propaganda Nazm 
DR. GÖEBELS 

Karlsruhe 1 ( A.A ) - B. 
Göbels demi§tir ki: 

" Kimseyi tehdit etmiyo
ruz. Fakat kimsenin de bizi 
thdit etmes!ne müsaade ede 
meyiz. Biz mukadderatma 
häkim bir devlet olduk. Al-
manya harb1 dü§pnmiyor. 
Bundan bah;;edenler katil 
gevezelerdir. Almanya Polun 
ya koridorunu <;ekoslovak
yanm bir k1sm1m, Avustur
yay1, Alsas - Loreni ve daha 
ba§ka topraklari istemi§ de
gildir. Böyle yalan havadis
ler ne§reden yabanc1 gazete 
ler sulhu kari§brmaktad1rlar. 
Devlet adamlarmm birbirle-
rine hürmete istinad eden 
bir sulh kurmalar1 i~in bütün 
dünyaya hitab ediyorum: 

[ Almanya en eyi asker
lerini ve servetini sulh yolu
na koyarak onun hizmetine 
girecektir. ] · -oo---

Venizelos 
On i ki Adala rda 
Y erles1nek istivor 

• J 

Londra, (Radyo) Londra
da ~1kan Deyli Kronikel ga-

zetesine bir italyan radyosu 
vas1tasiJe beyanatta bulun
mak istiyen Bay Venizelosun 
bu arzusu italyan hükiimeti 
tarafmdan reddedilmi§tir. Bu· 
nun Bay Venizelos beyanab
m posta ile göndermek mec
buriyetinde kalmi§br. 

Venizelosun bu beyanab 
italyan ve Frans1z gazetele
rine yap1lan beyanatlarma 
mÜ§abihtir. Ve ingiliz gaze
tesinin pazar günkü nüsha
smda inti§ar etmi§tir. 

Romadan geien haberlere 
Bay Venizelos on iki adalar
da yerle§mek üzere ltalya 
hükiimetinden müsaade iste
mi§tir. 

Yunan 
J\lalive bakan1 istifa ctti 

ist~dbul 2 (Hususi)- Yu
nan kabinesinde bakanlar 
arasmda mali meselelerde 

---------.-----
ingiltcrc, Sovyct Rusyadan sonnt l.Jehistan
lada anlasirsa 1\ln1anva hiiyük bir darbe 

• J 

vcn1is olacak 
J ~ 

Va~ova 1 (A.A) 
Edenin ziyaret 
~udur: 

- Bay 
brogram1 

Sah ba§bakan ile görüme 
reisicumhur tarafmdan kabul 
V !! d t§ bakam nezdinde ak
:?am yemegi. <;ar§amba fng i
liz büyük el~iligindc ögl~ ye
megi ve Avrupa duruma 
hakkmda görü~meler. 
B~y Eden ~u beyanatta 

bulunmu~tur: 
~ahsi temas ve intibalarm 

ehemmiyeti az görül"lektedir. 
Bu görü§melerin takib edilen 
amaca en iyi yard1mc1 ola
caklarma kaniim. 

S1k1 bir i§ beraberligi ve 
dogrudan dogruya temaslar 
uluslar dernegi sisteminin 
esash unsurJand1r. ingiltere 

Almanya 
Sulh istiyornnt~ 

Fakat? ... 
Berlin, 1 (A.A) - Askeri 

bir membadan haber almd1-
gma göre harba i§tirak et-
mi§ s1mflardan maada umumi 
ordu mevcudu 9 milyon ne
fere balig olacakbr. Mecburi 

ile Lehistan siyasalar1 ise bu 
sisteme dayanmaktad1r. Le
histan hükiimeti mümessifle-
riyle görü~melerin bu cserin 
tahakkul~unda mühim bir rol 
o:, myact> khr. Büyük memle
ket inizi ziyaretimi ve Mare
~al Pilsudski !le §ahsen gö
rii§mek f1rsatm1 memnu
niyetl teläkki ediyorum. 

Moskova 1 ( A.A ) - B. 
Eden Sovyet Rusya ve Le
histan sm1rlarm1 ge~erken 

B. Litvinofa bir teJgraf gön
dermi§ ve Sovyet Rusyada 
ge~irdigi müddet zarfmda 
hakkmda gerek B. Litvinof 
ve gerek diger Sovyet ricali 
tarafmdan gösterilen samimi 
hüsnü kabulden dolay1 te
§ekkürlerini biJdirmi§tir. 

Serez Asileri ___ „ __ _ 
Sehinikte i\1uhaken1e 

Edilecektir 
Selänik (Hususi) - isyana 

i§tirak eden Screz garnizo
nuna mensub zabitlerin tah

kikata aid dosya Selänik 

~ah§ma mükellefiyeti asker- divamharbm verilmi~tir. 
lik hizmetine bir nevi haz1r- Divamharb ilk defa olarak 
hk olacakbr. Selänikte mevkuf bulunan 

1901 - 1910 Simflan seki-
zer hafta, 1910 - 1915 sm1f
lar1 da alb§ar ay talime ~a

Serez ikinci suvari livasma 

mensub bir zabit gurub mu

hakemesini görmektedir. 

Alman 01§ Bakam 
BAY NÖRAT 

Londra (Radyo )- Bütün 
ingiliz marbuab lngiliz naz1r
larmm son günlerde yapm11 
olduklari seyahatlere uzun 
makaleler tahsis etmektedir
ler. 

Son ingiliz Sovyet anla1-
mas1 hakkmda mütalealar 
yürüten gazeteJer, bunun Al-
man diplomatlarmm becerik
sizligi yüzünden ve Sovyetle
rin gös~erdigi hüsnüniyetten 
dogdugunu kaydetmektedir
Ier. 

Alm an 
Adliyesinde 
Degi§iklik •• 

Be.1Iin 1 (A.A) - Adliye 
bakam B. Guertner Volki1er 
Beobahter gazetesine, adliye 
i§lerinin ve 1 Nisandan iti
baren adliye idaresinde ~ab-
~an memur ve müstahdem
lerin Alman adliyesi servisi
ne g~eceklerini söylemittir. gmlacakbr. 

• IUHURr.tu 
0
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Is~an bulda Kalb Hastahg1 Neye Gelemez? 
81r ka~akc1l1k _ _ ___ . __ 

istanbul 2 (Husesi) - Av
rupadan geien ekspresin Pa
ris yatakh vagonu kondök-
törü Luibrotonun üzerine, 
vagonu polisler araymca 17 
par~ada 8 kilo ka~ak ipekli 
kuma§ bulundu. Kondöktör 
tevkif edilerek ihtisas mah
kemesine verilmi§tir. 

Kamutay 
Toplant1s1 

Ankara 1 (A.A) - Kamu
tay bugü Nuri Cöngerin ba§
kanhgmda yapbg1 toplanbda 
Jandarma umum kumandan
hgmm 1934 y1h büdcesinde 
bir tashihe ait olan kanunu 
kabul ettikten sonra günde
liginde görü§ülecek ba§ka 
bir §ey olmad1gmdan Per
§embe günü toplanmak üze-
re dag1lm1§br. 

- "'-~~"""'~"'"'" 

~1kan ihtiläf yüzünden Ma-
liye bakam Pesmazoglunun 
istifa ettigi Atinadan bildiri-
liyor. 

__ , 
Doktor, 1 kalbin biraz rahats1z. Kalbin ne zaman f azla 

~arpar? Merdiven ~1karken mi yoksa, biraz fazla acele yürü
dügün zaman m1? 

Hasta - Kalbim en ~ok, ayba~1,"ev sahibi kira istemege 
geldigi zaman ~arpar. 

: e ~um kumandanhgma tayin 
h ~ldigini bildiren emirname-

11tlza etmi§tir. 
~ .... „„„„ll::a„ICl!llml„lt<J!l~G!':~SSC"::l~~'ml!D<iif.l'B:ED~. ~J~~~~ ~~~~~~~ 
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edeli Nakd1 Efra 1na: Askeri Elbisenizi Herhalde met s1m z a ~ifte diki§ Serpu§ ve Tozlukla birlikte alb liradan 
sekiz liraya kadar 1smarlama elbis~ yap1hr. Eski Pitpazar1 No. 15-17 Telefon No. 2042 



Sahife 2 

,~~~~~~i'~~~~~~~iH!,'l~G~ 

tB!"l:Emll~I!f:ii~·; 
INam1k Kemalin ölmez eserill 
lllt •...aoo+••• ''""' ~ e., = ..si~ 32 - llWIJI 
F ... §"~'\t_~ - - np~~..§114)!1 
...... ~~ - - ~~"Ub~lltu1il 

Zekiye Ne istersen emret! Sakm da 
- Daha bir emriniz var r1lma! Sakm k1skanma! Ba-

m1? 
S1tk1 

(kendini tophyarak) 
- Kardasm var m1d1r?. 

Zekiye 
- Evet vard1. 

S1tk1 
- Adi ne idi? 

Zekiye· 
(Dikkatla mira!aym 

ne bakarak) 
yüzü-

- Acay1p acay1p §eyler 
soruyorsunuz!.. Sad1k degil 
miydi? . 

(lsläm baya) 

- Ah„ buldum babamt 
buldum. i§te babam. i§te 
dünyaya geldim geleli hasre
tini ~ektigim babam. ~imdi 
sen inanmazsm. Senin i~in 
ölecegime de inanmam1~bn. 

Bak! Bik kere gözlerine bak! 
Ninem de benim ic;in gönlün
de bir kederi oldugu vakit 
yüzüme bpk1 böyle bakard1, 
Bak! Yürüyü~e dikkat et. 

karda~1m da bir tala~1 oldu
gu zaman bpk1 böyle gezi
nirdi. ~imdi benim i~in agh

yor degil mi? Ben de biri 
i~in aglad1g1m vakit-bilirsin a
bpk1 gözlerimi (böyle kapa
nm. Vallahi babamd1r, billa
hi babamdir. Gönlüm beni 
böyle muhabbet i§lerinde 
bir vakit aldatmaz. 

isläm 
- Zekiyecigim!. Ni'rin bu 

kadar telä§ ediyorsun. Hali
ne bakanlar vatant muhata
rada samr. Bay i~in babam
d1r biyorsu. Öyle mi? Ben 
de yemin cderimki baban
dir. 0 beni ogulluga da ka 
bul etti. Zaten baban olma
sa bile baban olacak. Sen 
benim degil misin?~ 

Zekiye 
Seninim„. yine seninim„ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 

Rusyada 22 
Ki§iidam 
Edildi 

Berlin (Radyo) - Mosko
vadan ahnan haberlere göre 
Moskova Leningrad ve Har
kofta 22 ki§i idam edilmi§tir. 
Mahkiimlarm ekserisi~ me
murlara taarruz ve ~ah§bk
lar1 fabrikalardaki vesaiti 
bozmaktan maznun idiler. 

Kiral1k 
Muayene hane 

Hatuniye mahallesinde 
Ke~eciler caddesinde No. 
180 ü~ odah muayenahane 
kirahkbr. 

fstiyenler sabah saat 10 
dan 12 ye kadar ve 2 d en 
4 de kadar a~1k bulunacak-
br. 1-6 (24) 

bam1 k1s .1 anmazsm degil mi? 
Vatamn i~in beni birakbgm 
gibi bana da kendin i'rin 
babam1 b1rakbrmazsm degil 
mi? 

isläm 
Sana kim baham1z1 bt

rakahm diyor? 
S1tk1 

- Buraya gell Ninen be
nim i~in verem dö§eklerinde 
telef oldu. Öyle mi? Karda
§m ölürken ne dedi? Beni 
anar. Beni arar, etrafma m1 
bakard1? 

Zekiye 
- Babac1g1m, bana mer

hamet et! Bana merhamet 
et te mezarlarm1, rahat dö
§eklerini gözümün önüne 
getirmel. 0 kadar benzin 

atm1§ ki §imdi seni de me
zardan 'r1km1§ sanacag1m da 
yamndan ka~acag1m. 

S1tk1 
Benim ädil Halik1m, benim 

merhametl Allah1m nihayet 
kulunu dünyada yahmz b1-

rakmadm, nihayet bu bi~a
reyi her §eydcn meyus etme
din. Ne yapbm ki beni bu 
kadar lutfuna Iäy1k gördün? 

Bak kendikendime müna
sebetsiz §eyler söyliyorum. 
Cenab1 Hakkmda m1 keremi 
vesileye muhta~ olacak? 

isläm 
- Evet bay1m! Benim iti

kabmca AIIahm bu türlü 
ihsanlar1 vesile ile, liyakatla 
gelir. Ne yapbm m1 diyor
sun? Her yakbgm1 bilmem 
§U kadar bilirim ki kendini 
ger~ekten insan atmi§sin. §U 
tapyada hepimiz azä idik, 
alet idik. Ruh sen idin, ölüm-
den korkmadm. -Hi~ ruh 
ölümded korkar m1?. 

( Arkas1 var ) 

Müthi§ bir 
C• 1 1nayet1 

Atina (Hususi) - Kalama
tadan geien haberlere bu 
§ehirde yap1lan müdhi§ bir 
cinayet halk tarafmdan bü
yük bir heyecan uyand1rm1§
br. 

Spiros nammda 20 ya§mda 
bir gen~ 17 ya§mdaki k1z 
karda§mm ba§mt balta ile 
kesmi§ ve karda§mm a§1k1 
olan ve gen~ k1z1 gebe b1-
rakan bir papas1 da tabanca 
ile öldürmü§tür. ---eo,---
Yunanistanda 

Askerlik 
Atina (Hususi) - Harbiye 

nazmnm kararile Trakya 1935 
askeri sm1fmm siläh altma 
~agmlmas1 bir ay i~in tehir 
edilmi§tir. 

( Halktn Sesi J 

Osmanl1cadan Yanl1§ bir isim 1 llllU~l!rnllEii1a...t. ............... 
TO~~iE~~L::~l~LIK- §am !1sbgi NASiL-"CENGEDERLER.ot, 

A Ftsbk viiziinden Antebe 
Aleyh - Kar§• 1 senede"' 1 n1ilyon giriyor 
Aleyhte olanlar - Kar§l 

olanlar 
Aleyhdc: r - Kar§m 
Aleyhte söylemek - Kö

tülügüne söylemek 
Leh - Yana 
Lehte olmak - Y ana ol

mak 
Lehdar (taraftar) - Ya-

nat 
Äli - Yüce 
Älicenab - Ak1 
Alil ( ämä anlamma ) 

Kör 
Alil - Sakat 
Alil - igcil 
Älim - Bilgin 
Aliyyülälä - Eniyi 
Älül' äl - En yüce 
Allah - T anr1 
Allaha 1smarlad1k - Esen-

kal 
Alläme - Bilge 
Alude - Bula§1k 
Ämä - Kör 
Amä - Körlük 
Ämade - Haz1r 
Ämedü §üd - Gelim gi-

dim 
Amel (fiil) - i§, i§lev 
AmeJe - i§~i 
Amelmande - i§ten kal-

mI§ 
Amik - Derin 
Ämil - Etke 
Aminen - Saghkla 
Ämir - Ba§, üst, buyur-

man 
-ämiz -le kar1§1k 
Äm ve §amil - Kapsal 
Amm - Amca 
Anime, ammete - Hala 
Ämme - Kamug 
Hukuku ämme - Kamu-

sal türe 
Amiid - Dike 
Amudi (kaimen) - Dikel 
Amudu f1kari - Bel ke-

migi 
-ämuz - Ögreten 
An'ane - Anana (anmak

tan ana ana sözünün tekrar
lanmas1d1r - Tekrar 

Ancehlin - Bilmiyerek, 
bilmezlikle 

(Arkas1 Var) 

Gazianteb, - Memleketi
mizin her tarafmda §am f1s
bg1 diye ragbet ~ören bir 
f1sbk vard1r. Bu f1sbk. An
tebde ~1kar. ~am ismile hi~ 
bir münasebeti yoktur. Hatta 
~amda bir tek f1sbk agac1 
bi]e mevcud degildir. 

F1sbk Antebe senede bir 
miJyon liradan fazla varid'lt 
getirir. Fakat bu k1ymetli 
mahsulden birka~ misli faz)a 
istifade etmek kabildir. 

Hükumet son zamanlarda 
bu mesele ile me§gul olm1ya 
ba§lam1~trr. F1stik~1hgm 1s
lah1, agai;larm ~ogalbmas1 
i~in tedbirler almmaktadir. 

Bu y1l on binden fazla 
a~a~ al· §anm1~br. Mamafih 
bunlar kafi d egildi1·. 

F1sbk~1larm birle~erek bir 
§irket kurumlan ve i~ ban
kas1 gibi baukalardan biri
nin yard1m1m temin etmeleri 
läzm1d11". 0 zaman bir tak1m 
muta vass1lla r ortadan ka!ka
cak ve f1stak yüzünden mem 
lekete ~ok daha fazla para 
girecektir. 

Edirne'de 
l~ir resirn sergisi 

a <yil1yor!.. 
Ed1rne (Hususi) - Kenti

miz Ha 1kevi miize ve sergi 
kolu, Edirnede bir res1m 
§ergisi a~maga karar vermi~ 
ve faaliyete ge~mi~tir. 

Sergi Mayism on bc§inde 
ve eski Türk ocag1 salonla-

• rmda a~1lacak ve on be~ 
gün a~1k duracaktir. 

Trakyadan istanbuldan ve 
Anadoludan sergiye i~tirak 

1 etme istiyenlere azami (ko
layhklar gösterilecektir. Ha
ri\:ten vuku bulacak müraca
atlar 5 May1sa kadar kabul 
edileccktir. Serginin fevkalfi
dc ragbet görecegi ~imdiden 
vuku bulan müraca:iHardan 
anla§1lmaktad1r. 

VENiZELOSUN 

Marif etleri ••• 
---•+OO+•--

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 

-8-
J Vcnizelos ing iliz atc~~111iliterinin tclkinilc (:anak 
kaleyc ya]n1z bir f1rka askerle donann1au1n gön 

derihnesile ikti fa cdiln1csini tcklif etti 
"- Bütün sab1k Ba~vekil- VENIZELOSUN h.K 

, leri i~timaa davetten mak- TEKLIFI 

sad1m, bu zevatm hükümetin 
müstacelen harba müdahale 

siyaseti ile biraf kalmak si
yaseti arasmdaki noktai na-

zarlanm bildirmeleri ve Krah 
tenvir etmeleridir.„ 

Y AZAN N ) y ) d T e f r i k a 
H. o. as1 a§ar ar 1 No. -76-

00 - - ----- -

Heyhesinin alt1nla dolu oldugunu gören Yigit1 
ka~lann1 indirn1i~, ~~ehresini buru~turnn1~tu, 

l3iz ugrulann paras1n1 aln1ay1z, hi<; kim 
seden bir nesne isten1eyiz 

0 gece dört be§ saat uyu
yaLildi. Oguz erkenden kalk
m1~ di§anya pkmi§b. Ütsü
karc1 gözlerini a~b. Hegbe
sinin §i~kin oldugunu gördü, 
hemen yerinden f1rlad1, heg
heyi a~b. Evvelä gözlerine 
inanmamak istedi, s::mra elini 
dald1rd1. Allm madenlerinin 
bir ikisi tahta üzerine dü§tÜ. 
Bu paralan hegbesine kim 
koymu~tu, dü§ünmege ba§
lad1. Bu s1rada Oguz gel
mi§ti, yigit Alp, biraz hid
detle §U sözleri söyledi: 

- Bu alatmlar ne, benim 
hcybemde böyle nesneler 
yoktu? 

Ognz Sabihadan läz1m ge-
1 lcn talimab alm1~hr. Üstü
.1 ka rcinin lazd1gm1 göriioce 
yava~ sesle §U kar§1hg1 ver-
~~ ........... ,..,,,....,,.,....,._ 

• 
italyan1n 

Ha va l(uvvctlcri 
Roma (Radyo) - Harbiye 

nezareti ha~a müste~an mec 
liste beyanatta bulunarak, 
italya ha va kuvvtlerinin ve
sait noktai nazarmdan ddu
gu gibi pilot ve diger tcchi
zat itibarile de fevkalade 
mükemmel ve her türlü milli 
ihtiya~lara kafi olduguuu bil
dirm i~tir. 

„ 

di: 
- Bugatur bu altmlat' 

Sabiha hamn buraya koydu. 
Üstükarci ka§larm1 indirdi1 

§U buyrugu verdi: 

- Tiz onlar1 oradan ~1kat 
hayvanma ard, hatuna götüt· 
Biz ugrularm parasm1 ah:na· 
y1z. Hi~ kimseden bir nesne 
istemeyiz. 

Oguz bu ~ok yüksek „e 
temiz vicdanh kahram1 i~in· 
den takdir ederek §U söt• 
leri söyledi: 

- Yüce bugatur, Sahib• 
hamm bu altmlar1 Timo~ine 

, gönderiyor. 

0 vak1t yigitin yüzü gül· 
dü, yere dü§mÜ~ altmlari toP 
lad1, heybesine koydu ve t 11 

ke!imelcri mmldand1: 

- Yüce hatun, derne1' 
bacTm gönderdi. Tima~in bull 
larla i§ini görür. Tiz beygir· 
leri amkla, Karakuruma gi· 
yoruz. 

ßir saat sonra hayvaniar 
amklanmi§b. Heybeleri üze' 
rine att1lär, yola düzeldiler·· 
Nihayet Karakoruma geldi' 
ler. Heybeyi hazinedara tes· 
lim ettiler. Yigit i~inden bir 
santimi bile kabul etmedi
Timo~in bu s1ralarda <;iniO 
§imaline agm etmi§ti. 

Bu beyanat italya vc diger 
bazi memlekctJerde ~ok iyi 1 
bir tesir bapm1§br. 1 

Kral Kostantin 

Ütsükarc1 kendi obas1n• 
ugrad1. Ü~ gün kadar kal· 
d1ktan sonra yol haz1rhklat' 
gördü. Oguza §U emri verdi: 

Caddesi l 
- Yigitler ve Ulu HakaO 

<;in illkelerine akm yaprn•f 
lar, bütün karde§ler yabanel 
illerde sava§ i~in ugra§trlar' Selänik ( Hususi ) - iki 

gündenberi Venizelos ismini 
ta~1yan sokaklarm fovhalan 
degi~tirilerck bunlarm yerle
rine "Kral Kostantin„ cad· 
clesi ismi verilmektedir. 

ken bizim buralarda durro•· 
t m1z gerek degil, haydi sa'l/a· 

§a ve yüce Hakanm ordu„ 
' suna yard1m .... 

(Arkas1 var) 
- ~. z::.:~~~~~~~~~Z~lßz:~dl" 

muvaff ak olduklar1 takdirde, etmi~ fakat yeni kabineYe 
bu kadar yard1m käfi idi. parlämentoda daimi surette 

Binaena!eyh bu teklifi na- müzaheret imkäns1zhgm1 dii• 
zan itibara ahnmaga degerdi. ~ünerek krala " kendi isti" 
Venizelosun kafasmda garib fasmm tabii bir neticesi O' 

dü§ünceler dogurmu§tu. Kral larak parlämentonun fesbi 
hk ~ürasmm i~-imamda, kral läz1mge]ecegidi „ de söyl~ 
Kostantine §U sözleri söyle- mi~ti. Kral o gün Venize}os• 
mi§til: vaziyeti bütün beyetile tet' 

" - Alman akrabalar1maa kike vakit bulamadigmi „e 
( yani kralm kaymbiraderi · kararm1 ertesi gün verece· 
olan lmparatol' Vilheme ) gini söylemi~ti. Rostanti1J1 

bir noktay1 sorup anlamamz1 bu son teklif hakkmda bii: 
rica ederim. Yunanistan bi- yük erkäniharbiyenin reyio• 
tarafhgm1 Almanya lehine ve mütaleasmi almak isti· 
terkettigi takdirde, buna yordu. 
mnkabil bize baz1 tavider VENIZELOS YILDIZIN~ 
verebilir mi? bn iskandili-

GÜVEN IYOR DU 
mize muvaf1k cevab verdik-
leri takdirde ben ba§vekil- Yunanistamn siyasi istik' 
likten istifa ederim ve yeri- halini tayin i~in saat kafiidii 
me gelecek zata muzaheret fakat Venizelos bu kadarcili 
ve muavetten geri durmam.„ hile bekliyemiyordu ve bek' 

Venizelos, hu te§ebbüsü lemedi. Giridli, Yunanistan•ll 

~~~«*«*«~«~:«»«»«»«»«»«»«»«~! 

§ BeynelmilelParis panay1r1n1~ 1 
:lc • t d. • * 

Sonra da §U sözleri iläve 
etmi~tir: 

"- Kralhk $iiras1 tarafm
dan kabul edilecek siyaset, 
her ne olursa olsun, herkes 

hükümdarm etrafmda top

lanmah; harb veya bitaraf
hk lehinde almacak karari 

Bu sözlerden sonra V cni
zelosun ilk t eklifi, Yunan 
donanmasile bir kolordunun 
<;onnkkaleye gönderiimcsi 
oldu. Fakat büyiik erkäm
harbiye Yunan hududunu 
Bulgarlara kar§I apk b1rak
maktan korktugu i~in bu 
teklife muhalefet etti. 

Kralhk ~iirasmm ikinci i ~ti
mamda, Venizelos ingiliz ata 
§emiliterinin telkinile <;anak
kaleye yalmz bir f1rka askerle 
donanmanm gönderilmesile 
iktifa edilmesini teklif etti. 
Kendi ümid ve tahmin ettigi 
gibi, Frans1z ve ingiliz do
nanmalan Bogaz1 zorlamaga 

hemen yapmas1 i~in krah isnanbula girmekte ~ok gef 
s1k1§brm1ya ba~lami§b. isti- kalacagmdan fena halde ell' 

yordu ki kral Konstantin di§e ediyordu. 
hi~bir vakit kaybetmeden Onun i'rin hemen itiläf s' 

~ z1yare e 1n1z ~ , 
§ 18 MAYISTAN 3 NISAN 1935 E KADAR ~ 
:lc Fazla n1ahin1at aln1ak i<;in izn1ir Fn1ns1z .Je 
~ Ccneral konsolosluguna veya lzn1ir ~ 
~ Franstz „ficarct ()das1na n1üracaat ~ 

~*~*~~~~iOtt«~~~«»«~«»«»««~«* 

tatbik icin te§ekkül edecek 
olan yeni kabineye müzahe
ret etmelidir. 11 

Atinadaki Alman sefiri va- firlerine müracaat edereli 
s1tasile imparator Vilheme " Yunan hükümetinin bitaraf 
müracaat etsin. hgm1 terke „ ve 1 ürkiyeY' 

V cnizelos, o gün hüküm- kar§I ileride yap1lacak bare' 
darin yeni bir kabine te§kili käta i§tirake karar verildi' 

l 
.. hakkmdaki kat'i hak ve sa-~ gini bildirdi. 1 
llähiyetini tasdik ve kabu!J t .., L (Arkas1 varJ, 
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Bakkallara Müjde 

Sert dereee hassas, saglam, zarif ve dan1gah 
otlirak terazilerimiz geldi. Her terazinin 

f evkindedir 
~Tlf YERI: Suluhan civannda (HOSEYIN HOSNO 
~EMl.f) Ticarethanesidir. 
......... ~!!!!l!!!!!!!!!!B!!!!!!!!212E!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!'~ ""'! ~!!!'!!!!'!"!"~"""""""! ...... ~~~--

„ ( Hallan Seal ) 

Büyük Süley
man lokantas1 

Hükitmet caddesi No.36 
Son mü,terilerimizin arzu 

su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba§lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, babk 

lkinci yemekler - Pilav, 
~örek, makama 
O~üncß yemekler - Umum 

tatldar ve kompostolar 

Olmak üzere ( 45) ku
ru~tur .) (1-15 

„-:"!'1-~--==-==~~===-=-~=m!!!!---------p=============t.!!!!!!!1!!~!!!!!!!!!'"'!!'~!."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!"'!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!l!!!!!!!Jl!!B!!!!!ll„ 
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1 Yüksel 
l 

ef a 
CJaha1 

Kabaday1 
Yüksel rak1s1 az zamanda 

Kabadayi rak1s1 kadar yük
selmiftir. 

ALTIN 
Golt ( Albn ) tra, b1~agi 

fsve~ ~eliginden, milimetrenin 
onda bir kalanhgmda olup 
dünyada e1i yoktur. -· ~ .... .., 

Bu Pillerin En Tazesini 

„ 
== ti" ,., ..... YÜZÜM haraboldu i Bir bi~ak ok,ar gibi 10-15 

'< • • k'. 'j trat yakar. lzmirde umumi deposu Suluhan civannda 

~ p.„6"6~~URN 'p· LAY • Semsi Hakikat ( Hüseyin Hüsnü Odemif ) 
B • l ~ ~ lt !N;( U J k Ticarethanesinde bul bili · · ,.... ,~,~#. . , „ . 1 cuz u m-... : . ~ . 

s: frt2!.$ Clf,Q(ll 1 s • • d E TAYYARE s1·NE Telef 
;:1. kullanmad1m ~~gism e ~ MASI 31si' 
S: ,.. - Tanes1 o kuru~tur • Bugün EMILLE~ ZOLA'mn cUmez eserinden =" _ muktebes büyük filim 

fnci Gibi, 
SAÖLAM 

S- _.Jrilfta,aa ~ ~1ti~ti .t.111i.1itr.i111t 1r:=::111!J666!1111 JJ:aaAAOO • 

a 1 [ L ff A M R A Idaresinde Milli fii 1 Kütüpbane Sinemasmda • • 
..4 Uzun ömürlü insanlann bile görmeleri ihtimali pek 1 1 az olan bir älemi yqayacaka1mz & • 
~ ESKiMO •. 
1 Bu filim, buzlu diyarlarda yata;an insanlann adetlerini ltl • 
~ lisanlann1, danslann1, ,ark1lann1 ve 'imal hayvanlann1 
g nasd avlad1klann1 göstermekle beraber bir Eskimo-
~ nun a1k ve intkam1m da hikiye etmektedir. Fi· lt 1 Jim Fran11zda, Eskimoca sözltl, Ttirk~e izahath ·1 · 
=8 llive Olarak : 

" Paramount Jurnal No. 9 
~ ~ Y.t.oa www:a 1 a 1 

• ...,.! :11' c llllflOfMID 1 r m MtZ'5J „ 
Z • f 4 Seanslar: Hergiln 14, 16, 18,30 ve 20,45 te. Per1em- 1 • 

---( N A N A )---
NANA yi görmek istiyenlerin say1s1 pok ~oktur. Ay

lardanberi bu filmi ne vak1t gösterilecegini 
soranlar ü~ bini ge~mittir. <;ünkü; 

N a n a Büyük atk maceras1, derin bir hayat felaefeai 
NttNA da bugtinfln en yilluek artiatleri olan AllDa 

Sten ile Lionel Atvuil oynamaktachrlar. 
N an a bu senenin hakiki bir tahes'!ridir. 
AYRICA: 
Yunanittandaki son isyan hidiselerini ihtiva eden 

F 0 K S dünya bavadialeri 

(Kral Goi) tamamen renkli Mikimavz 
Senans Saatlar1: Hergtln 15, 17, 19 ve 21,15 
Pertembe: 13, 15, (talebe 1ean11d1r). 
Cuma: 11, .13, 15, 17, 19 ve 21,15. 
DIKKAT: 8 r 1 41 be 13,30 da talebe sean11. Cuma 11,30 da ilive aean11. 1 • 

L . _Di~ler ~hrenin hakiki zinetidir t. < 4 DIKKAT: Cuma gilnleri saat 13 e kadar ve her • Hergln so 21,15 seana1 ucuz halk 1eaDS1d1r • 
......_ ·~•n tl akfAJD 20,45 1ean11nda Salcn 25 ku!:J!.ur. j • Fiatlar 25, 35, SO kunftur. 

Perit 
Dlf„MACUNU 

Kullamn1z 

l<.oku, 
L'.!7.zet 

•e 11hhi bakimdan 
fevkalldedir 

..:~ JS ku111ftur 

~ Taptan Alanlara 

~ S. Ferit ~ifa 
Tenzilät 
Eczanesi 

Hükß.met 11ras1 

~l:Jt:l:*~~~:t:f*~.;_:t-~ 

bq~fmelikte: •( TAN )- Sinemasm~:I. 3143 

........ 1 - En yeni PARAMOUNT dünya hidisata 

2 - Rua tarihlnin en mühim safhas101 tetkil eden 

Büyük Katerina 
3 - Heyecan, dehfet yaratan k1ymetli eser 

Dagl'lnn Kiz1 
~ 

SEANSLAR 
ll•l'gln: Daglann K1z1 15, 19. Büyiik Katerina 17, 21 
C11111a, Cumarteai: Btlyük Katerina 9, 13, 17, 21. 

Daglarm Kiz1 11, 15, 19. 
~ Pel'fembe: Saat 13 te bqlar. 

@"1•·····„•~:..„„„ ••• „ .• ~ 
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Ri,ann kulatina kadar gitti. 
Kral1n muhakkak bir istirabata ibtiyac1 

vard1; fakat bayrak etrafinda ehemmiyetli 
bir meselenin d&ndilgtinß anl1yan Kral, kw
c1n1 kapbii gibi ~d1nndan chpn firlach, 
bittabi ~dirda bulunan Sir Tomu ve Sirki
net de ayni surette, yalm kw~ olarak takip 
ettiler. 

Sir T omas, lngiliz askerlerini tepe etra
fina toplamak vazifesini Sirkinete verdi. 

Kral Ritar, tepeye geldigi vakit Avuatur
ya bayraiin• bir hamlede yerindgn söktil ve: 

- Bu pa~avray1 tanb lngiliz bayrafl ya
n1na dikmege cesaret eden kimdir ? . 

Diyerek bayrafl yere att1 t 

~u anda, herfey sinirlerin emrine bagb 
kalm11b. Vak1a, A vusturya Artidßkii ~ok hid
detli bir adamch; fakat bu derecede de kor
kak idit Bununla beraber, bayraflna karfl 
alenen yapdan bu tahkire tahammill mßm
ktin degildi ve Macar asdzadelerinden bir 
gen~ bu tahkiri red i~in ileri abld1. 

Huta 0Ima11na ragmed pek kuvvetli bir 
adam olan Kral Ritar, onu belinden kavra
dati gibi kalabahgm : ortas1na firlabverdi. 

Art1k her1ey bitmit ve s&z k1hca dßfmlftllf 

SalAheddiai Eyy&bi No. 21 

·-~ ~- -~ --- ... ------~ 
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bir daha anhyacakb ! 

Bu adamlar, ne bahaya oluna olaun Kralm 
tedavi edilmeaini istiyorlard1. Kr&hn, Ha~ 
ordulann batmdan uzak kalmu1, nedenae bu 
iki kumandamn ifine ~ok uygun geliyorclu. 
Vak1a, Tavilyeler hem askeri hem de dini 
bir tarikten idiler; bu tarikatm ~Yalyeleri 
o zaman1n en eyi askerlerinden sayilabilirlerdi 
fakat ~ok zengin idiler, bu zenginlikleri nia
betinde de hutgim, muhteria ve mtlstebit 
idiler. 

Bunlar, Ha~ldar seferi bittiii anda ve Ku
düslin Eyytibilerden zapbm müteakip, bu ae
fere ittirak etmit olan Kral, Pren1 veaair 
kumandanlann birleterek Tamvilyalar tahak
kßmil ve saltanab aleyhine harekete 1e~e
ceklerini ~ok güzel biliyorlarda. <;ok blytlk 
bir mevkie malik olan ve Gran Metre deni
len reisleri b6yle bir vaziyete meydan b1rak
mamak i~in fimdiden entrikalara bqlam11 
bulunuyordu. Ve bunun i~in idi ki anlan yll
rekli Ripnn, zehirli s1tmanm n&betleri ile 
mtltemadiyen lurpalanmaa1 iateniliyorclu. 

Marki Konrada gelinde: Kudtlsiin zapb ile 
neticelenecek bir zaferden sonra Ha~h orclula
nn Kudtlse luriatiyan bir biikiimdar 1~ec:etbü 
biliyordu. F akat bu kralhia kendiaini ·~ 
cekleri ve blyle bir finat ~ba bile baa 
ulan ~ llfann me,U. .... , ..... 



Sahife 4 2 NlS~N ( Halkm Sesi ) 
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1 TÜrklerle rt;r§I Kar§ya ! 
~ Yazan ~ Türk~eye <;eviren : ~ 
(1 ANRI FÖY RE~AT jSANLI 1 
~~~~ - 19 - ~~~~~ 

Nisan ay1 zarf1nda (:anakkalc heveti sef eri
yesinin f aaliyetinc bir na;,ar 

Askerlik noktai nazarmdan 
onlarm kabiliyeti hi~bir za
man hesap edilmemi§ ve 
daima Türk askeri hor gö
rillmii§tü. 

ilerlemek 1~m ~ok top~u 
ve tayyare ile mücehhez da
ha kuvvetli ve büyük bir 
orduya ihitya~ vard1. Acaba 
bunu elde edebilecek miyiz? 
Bu ~imdiJik bizim i~in bir 
s1rd1. 

F akat §imdiden görülen 
bir~ey varsa, Ac1baba tepe
sinin kolayhkla ele ge~irile· 
miyecektir. Zaten bu böyle 
oldu. Ve <;anakkale harbmm 
sonuna kadar bu tepe hi~bir 
zaman elimize ge~medi. 

HAZIRAN AYI 
1 Haziran.- Ag1r ve hafif 

toplar1miz, 4 Haziranda ya
p1lacag1 söylenilen umumi 
bir taruz i~in §imdiden §id
detli ate~ a~1yorlar. 

Türkler Anadolu sahili ve 
Ac1babaya yerle~dirilen yeni 
toplarla olduk~e §iddetli mu
kabele ediyorlar. 

2 Haziran <;ar~amba- Ge
neral Gura a§ag1daki emri 
yomi ne§rediyordu. 

~ark heyeti seferiyesi as
kerleri! 

"Bir c;ok top ve takviye 
k1taati gelmi§tir. Siperlerimi
zi tariz i~in elveri§Ji olan 
mmtakalara yakla§brd1k. Ba
taryalanm1zm Türk mevzile
rine ~iddetli ate§ a~malan 
i~in tertibat almm1~br. 

ingihz arkada~lanm1zla bir
likte bütün Türk siperlerini 
süngü hücumu ile almak za
mam gelmi§tir. 

Kazamlan araziden bir tek 
santim bile terkedilmiyecek
tir. Askerler Türk toprakla
rmda ilerlerken kar§1mzda 
daima en büyük dü§mamm1z 
Almanyaya kar§l yürüdügü- ' 
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nüzü hissedeceksiniz. Bizim 
dostlar1m1z olan Türkleri bi
ze kar§t ayakland1ran onlar
d1r. Fransadaki vatanda§la
rm1z ve karde~leriniz gibi 
dögü§melisiniz: Onlar daima 
tehlikeli top~u ate§i altmda 
mücadele ediyorlar. 

ileriye ve ·ya§asm Fransa! 
Bu emri yevmi, yarm ko

nu~acak olan guro barutun 
aokusnu ta§tyor. 

4 HAZIRAN FRANSIZ -
INGILIZ TAARRUZU 
Mevcud olan kuvvetler: 
Bu hücumun ba§hyacag1 

s1rada mevcud kuvvetler §Öy 
le idi: 

Frans1zlar 28,000 ve bun
larla ayni hat ta vürüyen in
gilizlerle 31,000 ki§i oluyor
lar. 

Bu kuvvetlere kar§l Türk
ler 9 ve 12 inci f irkalarile 
kar~1 koyacaklar. 

Taarruz: 
Bugün hava ögleye kadar 

kapah. 
Harekätm be§läng1c1 10.40 

olarak tespit ediliyor. 
Bu saatta bütün top~u 

kuvvetlerimiz harekete ge~i
yor. Ate§imiz büyük bir §id
detle devam ederek, Ac1ba
ba ve c1varm1 büyük bir 
§iddetle dövüyoruz. 

Saat 11,20 den 11,30 a 
kadar Türkleri aldatmak 
i~in 10 dakika top~u ate~i 
kesiliyor. Saat 11,30 top~u 
ate§i yeniden bütün §iddeti 
ile ba~hyor. Bu mühim hare
kät i~in lngilizler bizden 6 
tane 'J,5 luk batarya ödün~ 
aldilar. 

Bunlardan ba§ka bizde do- -
kuz 7,5 luk, bir tane 6,5 
luk dag topu, bir tane 15,5 
luk bir 12,5 ve birde 15,5 
luk batarya kalm1§b. 

- Arkas1 Var -

pek älä biliyordu. Ve i§te bu Margi Konrad, 
Kudüs civarmda kendisine bir avu~ toprak 
verilmek §artile mensub oldugu Ha~h ordu 
aleyhine Saläheddini Eyyübi ile anla~maga 
bile te§ebbüs etmi§ bir adamd1 ! 

Gran Metri ve Konrad, ilk yalmz kald1k
lan vakit, Kral Ri§ar aleyhine ~ah§mak i~in 

pek kolay bir surette anla§mI§lard1. Konrad, 
Elbekimi gördügü vak1t telä§a dü§mÜ~ ve fe
sad arkada~1 olan Grand Metriye: 

- F akat..: Dadi. Bu Eyyübi hekiminin de 
sahneye ~1kmasi bizim plänlar1m1z1 ba§tanba-

§a altüst cdecekl Bununla beraber Ri§ar he
nüz iyile§mi§ degildir, bunun~ün de ve büs
büten iyi olmazdan evvel Filip Ogüst ile 
Avusturya Ar§idökünün aleyhine ayakland1r
mak läz1m ! 

Tamvilye tarikati Gran Metri: 
- iyi olmazdan evvel mi? Fakat arslan 

yürekli Ri§arm hi~bir zaman iyi olmamas1 
läz1md1r! i§i bana b1rak11uz, ve §imdi size ak
§amlar hay1rlar olan! 

Dedi ve ~ekildi, gitti! 

Bugünün hemen ertesi sabah1, Marki Kon
rad Avusturya ar§idükünü kral arslan yürekli 
Ri§ar aleyhine yürütmek f1rsatm1 elde ede
bildi. 

. Yunanistanda isyanlar1n tekerrür 'etmemesi 
i~in bütün tedbirler ~al1nd1 ayan feshediliyor 

Atina 1 (A.A) - Ba~bakan 13. (:aldaris isyan hareketlcrinin tcker
rür etn1er11esi i<;in U1z1111gelen biitün tedbirlerin ahnd1g1111 bildirn1istir. 
Bu ak~an1 B. ~:aldaris te~kilcih esasiyc kanununa aid cn1irna1ncleri 
ne~rcdccektir. Bu cn1irna111elerle n1~n1urlann layenaz1lhg1 kakhnla
cak ve c"1vt1n n1eclisi fesholunacaktir. 
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Kastamonuda 1500 kilometre 
lik yol Üzerinde f aaliyet 

Kastamonu, 1 (A.A) - Viläyetin 1500 kilometrelik 15 
yolu üzerinde ilkbahar faaliyeti bugün ha~lamt§ ve amele 
in~aat yerlerine ~agmlmt§br. iki ay i~inde 17 bin amele 
~ah§acakbr. Hu sene yapilacak yoilar arasmda Kastamonu
yu Zonguldaga baghyacak Daday - Eflani - Sogutozu kömür 
madeni inebolu yolunda ayrilacak ...1Ecevit - Azdavay sahilde
ki Evrenyeyi Kastamonuya birle§tirecek o~an Devrc:Jani-Ev
renya, Kastamonuyu Safranboluya bag11r1cak olan Ara~ 
S§franbolu yollan vardtr. 

Merkez ve kazalardaki kucluz hac;tJ!:g1 sö:mlii'} v~ vilay ... t 
i~inde ba§kaca salgm lrnyv~n hnstd1g1 kalmami:tbr. 

Be~ikada fiat yiikseklig0

ine 
kar§1 §iddetli mü adele 

Brüksel 1 (A.A) - Bakanlar hayeti hususi surelte fiyat 
yükseli~lerine kar~1 §iddetli bir mücedele acmaga karar 
vermi§tir. Ökonomi bakam bu sabah hüyük magazalarm, 
kooperatiflerin, hububat ve diger maddeler sabc1lannm mü
messillerini kabul etmi~tir. Fiat yükseli~i hakkmda tahkikat 
yapmaye memur edilen memurlar yakmda bir rapor vere
ceklerdir. 

~~~,~~~ ~~~!~o~1 P,e~.~~ ~~u~~1!\:r 1 
• ,"':) 1 • 1 posta ve te!gaf umum mü-
lstanbul 2 (Husus.)- Bel- d'" .. b F' h · · h k 

k 
1 uru ay a rmm mu a e-

gratta toplanaca olan Bai- l sine- devam edilmi~tir. Müd-
kan antanb Kominikasyon dciumumi, bay Fahrinin ha
kongresine i~tirak edecek 1 pisle cezalandmlmJsm1 istedi. 

olan heyetimiz '§ehrimizden l Nazilli 

~~ii~i~;Limam 1 F abrikas1 
istt?nbul, 2 [ Hususi] 

'f orpillerdcn tctnizlendi 
Selänik. [Hususi] - isya- 1 

mn devam ettigi müddet zar-

fmda Selänik limanma dö- 1 
külmü~ olan torpilleri kämi
len temizlenmi§ ve gemilerin ' 
serbestce girip ~1kabilecek

leri aläkadarlara bildirilmi§tir. 

•' 
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Kayseri ve Naz.illide kurul
makta ve kurulacak olan 
fabrikalar1 yerlerinde tetkik 
eden Rus mulahass1slar he§-
rimize geldilcr. Nazil!i fabri
kasmm kati projesi temmuz
da bitecektir. Fabrikad l 17 
milyon metre basma yapabi-
lecegi iimit edilmektedir. 

......... , . 

Konrad, o ak§am J\r~idüküün vad1rm1 
ziyaret etti; bt.1rada; karargähm öte yerinde 
bulunan "Sen Jorj„ tepesi denilcn tepecikte 
dalgalanan ingiliz bayrag1 gözüne ili~ti; bir 
ända §"ytani bir plan haz1rlad1, ve ltäfi de
recede sarho~ oldugu s1rada Konrad, ha~h 
ordularm1 bu kadar hükümdar ve as'iJzade
lerin askerleri te§kil ettigi haldc karargähta 

yalmz ingiliz bayragmm dalgalanmasma Kon
radm nazandikkatini celbetti. Ayni zamanda 
bununda nazariyet äleminin bütün hükümdar
larma kar§l bir tefevvuk ifade edebilecegini 
de iläve etti. 

Hadd1 zatmda sinirli ve öfkcsi hol bir 
adam olan ve ~u ända da i~tigi alkolün tesiri 
altmda bulunan Ar§idük hemen yerinden f 1r
lad1, Sen Jorj tepesine dogru ko§arak ingiliz 
bayragm1 y1rtacag1m ve yerinede Avusturya 
bayragm1 dikecegini söyledi! 

<;ad1rda bulunan ve daha insafh dü§Üne
bilen baz1 dostlari Ar§idükün hiddetini tes
kine ~ah~blar ve ingiliz bayragm1 y1rtmay1p 
yalmz Avusturya bayragm1 da yanma dikme
lerini kabul ettirdiler. 

Ar§idük bu karar mucibince hareket etti. 
Fakat tam bu s1ra, Kral Ri~arm -Elhekimin 
söyledigi vecihle- tuyanacag1 s1ra idi. 

Ar~idükün bu hareketi oldukca gürültüyü 
mucip oldu ve gürültü henüz uyanan Kral 

11~1 • 11.;i1 1:~1 ~-·•_ ... _i! l11oull 11111111 h1n1tl 

lspanyada 
Eski Baska n Ka bi ncvi 

' "' 

T'e~kil E<len1edi 
Madrid, 1 (A.A) - Eski 

Ba~bak<ln Bay Lerrouks ka
bincyi te§kil cdememi§ ve 
bunu Reisicumhura bildirmi§
tir. Bu muvaffak1yetsizligin 
ncbebi <m kuvvetli partinin 
§efi obn Bny Gil Roblesin 
L:berai Dcmokratlar ve <;ift
,: lerl' birhkte veni kabine-• 
nin sola dogru tcvcccüh ct-
mes' ni istemcmeleridir. 

Bu vaziyette Bay Lerrou!~s 
Reisicumhurun arzusu muci
bincc geni~ esaslar üzerinc 
oturtumu§ yani te~erinicvvel 

isyaom1 yapanlarla az f~ok 
sempati halinde bulunan par
tilerlc dahil oJmak üzere ku
rulmu~ bir kabine vücude 
getirilmi§tir. 

Reisicumhur <;ift~iler par
tisi Ba§kam Bay Martinez 
Dö Valescoyu yeni kabineyi 
te§kile memur etmi§tir. 

---"'!IGir-=::o:;=:==-" 

Belediyemizin 
Dikkat 
Nazar1na 

On senedenberi belediye 
zab1ta memurlugunda bulun
mu§ iki memur ge~en ~ubat 
i\'.timamda verilen hir kararla 
a~1ga ~1kanlm1~lard1. Kendi
lerine verilecek tazminat, 
tahsisatm bulunmamasmdan 
<lolay1 verilememi~ ve bu 

eski memurlar bugün a'r, 
biilä~ bir hale dü§mÜ§lerdir. 
Bunlat·m hi~ olmazsa daha 
kil<;ük vazifelerde kullaml
masma ve olamad1g1 takdir 
de alacaklar1 tazminatm bir 
än evvel vedlerek bugün 
bulunduklan mü§kül ve ümit
siz halden kurtar1lmalarma 
bimmet edilmesi arzuya ~a
yand1r. 

Belediye ba§bakamm121.1 
§Cfkati beklenmektedir. 

-"'9llili>t MI ____ _ 

Aleni 
Te§ekkür 
Refikamm dogumunda iz

mirimizin ~ok degerli dok
torlanndan bay Hasan Yu
suf ile ebesi bayan Saniye
nin gösterdigi hazakat ve 
dirayet bütiin ailemizin min
nettarhgm1 mucib olmu§tur. 
Dogumu müteakib bay Ha
san Yusufun k1liniginde ka
lman günlerde gerek bizzat 
doktor bay Hasan Yusuf 
ve ebe bayan Saniye ile bü
tün k1linik müstahdemininin 
gösterdikleri nezaket ve ya
kmhktan dolay1 te§ekkürleri
min alenen izharm1 bir vazi
fe bilirim. 
Y eni As1r gazetesi i. müdürü 

Abdi Sokullu 

Halkevinde 
Mühim bir 
Konferans 

Önümüzdeki Cuma günO 
ögleden sonra saat 15 te 
Halkevinde muallim BaY 
Mithat tarafmdan '1lnk1läP 
tarihi„ mevzulu konferanslat 
serisine devam olunacakbf· 
Say1h bilginlerimizden biri 
olan bay Mithahn uzun tet· 
kikler mahsnlü olan b&J 
k1ymetli konferans1m bütiiO 
münevverlerin büyük bir aJä
ka ile kar§1hyacaklarma 'f/e 
dinliyeceklerine hi~ §ÜphemiJ 
yoktur. 

Ayg1rlar1n 
Tevzii ha§lad• 

Viläyet köyleri i~in Kib: 
nstan getirilmi§ olan yirDl1 

e§ek aygm köylere gönde· 
rilmPge ba§lanm1~hr. Mene· 
men ve Ö<lemi§e ü~er, Tire1 

1 Bcrgama, Baymd1r ve Diki
liye iki§er, F o~a, Urla, Ko' 
~adas1, Kemalpa§a, Borno'f/S 
ve Degirmendereye birer e1ek 
aygm verilecektir. 

• 
Ankara-Izmir 
Telefonu 

Ankara ile lzmir arasmcl• 
telefon muhaberesini temiO 
1~m Manisadan BornovaY' 
kadar telefon direkleri kon· 
maga ba~lanm1§br. 

Elektrik ve slJ 
~irketlcrinin un1un1i 

toplanttlar1 
Elektrik §irketi ile su ~il"' 

ketinin senelik heyeti mno· 
miyeleri toplanmt§br. He' 
iki toplanbda da Nafia mii
esseseleri komiseri mübe11· 
dis bay Mahmut Ekrem h•· 
z1r bulunmu~tur. 

Atyar1§lar1 
Haz1rl1g1 

Ko§U alanmda atyan1Iari
na ba§lanacakbr. Yar1~Iar• 
girecek hayvanlarm kay1tlar1 
devamdad1r. Dün ak1aro• 
kadar 25 hayvan yaz1lm11tJt· 
Kayit muamelesi bugün öi 
leye kadard1r. 

izmir ikinci hukuk cab· 
kemesinden: 

izmirde mükim Ali tara' 
fmdan karis1 izmirde ü~üncn 
Mortakyada bah~evan sokll' 
gmda Selänikli Hüseyin aga
mn 5 No. h hanesinde 1110-

kim ikea tagayup eden Sab
riye aleyhinde ikame oluna11 

dava ve icra k1hnan mubake' 
mc neticesinde tarefeyni!S 
bo§anmalarma ve tahakk~~' 
eden kabahatine mebni 111il 

dealeyhin yeniden bir seJ1e 
müddetle evlenememesine "e 
masar1f1 muhakemenin müd; 
dealeyhin aidiyetine 7-12-93 
tarihinde karar verilmeld~ 
H. U. M. K nun madclel 
mahsusasma tevfikan tanzill' 
k1lman ihbarnamenin müd' 
dealeyh gaybubet eylemesiJ11 

ve elyevm bulundugu maha1-
lin me~huliyetine mebni teb; 
lig makamma kaim ohn• 
üzere mahkeme divanhane' 
sme talik k1lmd1g1 ilän 0111-

nur (947) (16) 


