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lla, bakan B. Caldaris ve G. 
Kondilis'in söylevleri 1 

iki f eci otomobil kazas1 
iki ölü be§ yaral1 vard1r 

~azik dakikalann ge<;ti;i s1rada Yunan 1nilleti 
1 

kendisini n1uslihane tnesaiye verecektir 

Dün iki feci otomobil ka
zas1 olmu11tur. Biri Seferihi
sar yolunda digeri da Salihli 
yolunda olan otomobil kaza
lan naticesinde iki yolcu öl-

mekte olan l?Oför Seferihi
sarh Hüseyin'in idaresindeki 
19 numarah kamyonda be§ 
yolcu ile bir miktar ticaret 
e§yas1 mevcuttu. 

b Atina 29 (A.A) - Ba§- retle d;vam etmi§tir: 
h "tan bay <;aldaris ile ba§- Ordunun kulagt hem ol-
d~· an muavini general Ko1- mah, hem de olmamahd1r. 

118 Paskalya münasibetile 

k GENERAL KONDILlS 

j 

j 
t •tlarda gezmi§ler ve ~o§kun 
ktiahuratla kar§ilanarak al-
t~lannu§lardir. 

k 34 :uncü piyade alaymm 
~~rnandam tarafmdan söyle
r 
1 
en bir hitabeye cevab ve · 

..,e~· ba~bakan <;aldaris, ev
k~1.a rnilletin hüriyetinin tcn
d 11 

hususunda millet ve or-

BA Y <;ALDARiS 

Fcsat<;t ajanlarrn fena nasi
hatlarma kendisini kakhrma
mak i~in dikkat etmelidir. 

t llt1un göstermi~ oldugu mü~
l~tek feragattan bahsetmi~
lll' B d · a§bakan bundan sonra 
trni~tir ki: 

ll)~~zik dakikalarm ge~mi§ 
\1 ?gu ~u s1rada hepimizin 
ilz1fes' ·11 • k d' . • lll l nu emn en 1sm1 ta-

•U il?tten muslihane ve mustah 
j,}lle mesaiye verebilmesi 
tlt} "k h~ ~u ran tesis etmege ~a-
rtlaktir. 

na~bakan sözlerine §U SU-

Bay <;aldaris bunean son
ra devlctlerin ve ordularm 
terakkisine yegäne amii olan 
disiplerinin lüzumuna i~aret 
etmi:,tir. 

Harbiye Bakam ve Ba~ba
kan muavini Genera) Kon
dilis te müteakiben bil' hil:a
bede irad ederek caniyane 
fesad hareketinin tenkil edil
mi~ olmas1 keyfiyetinin va
tans1z ldmseJerin faaJiyet ve 
propagandalarmm hii;bir ne· 
tice vermemi§ oldugunu ispat 
eylediginini söylemi§ ve de
mi§tir ki: 

- Sonu 4 üncüde -

[Yavuzun kahramanhg1) -17-

0 ~ akat bütün ümit gene tayyare idi. Eger 
~ b1rän evvcl yeti~mi~ olsayd1, yap1~kan Rus 

0~1llisine ~oktan läz1m geien dersi verilmi~ 
ctcakti. · 

henizdeki karalt1 bir 
Rus denizalt1 

gemisi mi? 
11· 1ra/. daha yakla~1nca bunun 
saa tle1·denberi beklenilen ta y

Ya re oldugv u anlas1hvor .. A. „ .• .; 
l'et . rtik Yavuz bogaza dogru yakla§iyor. 
~\l 812 

memuru ikide birde uzaktan uzaga 
l}e s telsizlerinin duyuldugunu haber veriyor. 
lartl:kk ki Rus gemilerini bogaz önünde rast-

F korkusu kalmad1. 

ihtirn a~at bunun bir dü§man manevras1 olmas1 
llan ah ~e var. Acaba Ruslar uzakta bulu
illdatge~1lerinin telsizlerini i§leterek Yavuzu 

y lllaga m1 ~ah§1yorlar? 
b0R a öyle ise vaziyet ne olacak ? T am 
•ia1:iin önüne geJdigi zaman Y avuzun kar
~ dü~man gemileri ~1karsa ne yapabilir? 

hi_. Yle bir vaziyet kar§ismda yap1lacak i§ 
Yarrna hareketine e mek ve dü manla 

mÜ§ ve yedi ki~i de agir ve 
hafif ol:rnak üzere yaralan
ml!?hr. 

Bu iki feci häd1seden biri 
yani Seforihisar yolundaki 
dün sabah saat sekiz radde-
lerinde olmu§tur, 

Seferihisar -1 an Izmire gel-

~ ~ i~ ~~ 

Kamyon biiyük bir süraile 
izmire dogru gelirken Narh
dere civarmda yolun sag 
tarafmdaki hendege devril
mi§tir. 

Kamyonun önünde ve §O

söriiu sagmda oturmakta olan 
[ Sonu 4 üncüde J 

Amerika'lilar Atatürk'ün 
eserine hayran o uyorlar 

r
~~... ..„~~~ 

ATATÜRK'ÜN ~ ~LOS ANCELES TAYMIS) n 
GAZETESINDE t;1KAN BIR RESMI U 

~
·~ Bu resmi gazetemizin sahibi Bay S1rn Sanh'nm k1z1 ~ 

Bayan lsmet S1rr1 Sanh tarafmdan mezkur gazetede ~·- ~ 
kan ve iki sayfas1m dolduran Türk inkiläbmdan bähis ~ 

fi bir makalesi münasepetile Amerika'nm en me~hur res- ~ 
~ samlarmdan ( Athol Evving ) tarafmdan karakalem ile ~ 
tt ibda edilmi§tir. Bayan ismet S1rn Sanh'nm Türkiye Je- ~ 
~ hinde verdigi konferanslardan sonra bir de kalemi ile n 
~ Amerika matbuahnda yapbg1 hizmetleri gören yurtda§- ~ 
~ lanm1z da babas1 da iftihar edeceklerdir. Bu uzun ma- n 
~ kaleyi tercüme edib ayr1ca ne~redecegiz. ~ 
~~„kt:il(J;;;::t:::;;IJ;;;:t;:i(~~~~Jj:::t:( -~Jj:::t:(~JJ 

Balta ile muhtar1 öldürdü ! .. 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~ 

Cinayct bir <;itin geri c;ekiln1esi tnes~lesindendir 
Bartm (Hususi) - Bartmda sebile, ~iti geri ~ekmekte sür 

K1zcugaz köyünde bir cina- atli davranmaml§ ve bu yüz-
yet olmu§tur. Ge~en y1l ya- den muhtar Mustafa ile ara-
p1lan köy yolunun tamiri lä- larmda kavga ~1km1§br. Muh 
z1m gelmi§ ve bunun i~in tar Mus~~fa, elindeki degne~ 
köylülerden amelc toplanmi~- le kend1sme vurunca Deh 

br. 

Y olda ~ah~an ameleye köy 
muhtan Mustnfa nezaret edi 
yordu. Y ol yap1hrken, Deli 
Ahmedin tarl-es1 kenarmdaki 
~iti geri ~ekmek laz1m gelM 
im§ ve i~e ba§lanm1§br. 

Deli Ahmet, ihti arh ~ 1 ha-

Ahmed de baltasm1 kald1ra-
rak muhtarm kafasma indir
mi§ ve ölü olarak yere ser-
mi~tir. 

Deli Ahmed, ka~arken 
köylüler tarafmdan yakalan
mI§br. Katil, umumi harb 
esnasmda asker ka~ag~1hg1 

a m1 bir adamchr. 

: iKi MES'UD HADiSE 
--------------0000~--~--------

Ba y Cetin Kaya dün vali-
mizle telefunla görÜ§tÜ ________ , ++00•• -- ---- --

Ba v1nd1rhk bakan1 bu 111es\1d hadise esnas1n
da J\yd1n hattin1n satin ahnd1g1n1 bildirdi 
Izmirle Ankara arasmda : meliyiz ki sahn alma müza-

telefon muhabiresini dün kerelerinde demiryollar ida-
Baymd1rhk bakam <;etinkaya resi mümessilleri samimi bir 
sevinli bir haberle a~ml.!$t•r. 

Bakan vali general Dirike 
Aydm demiryollarmm sahn 
almma mukavelesinin heyeti 
vekileye verildigini, 1 Ha-

zirandan itibaren Aydm 
demir yollarmm Devlet ida
resine ge~ecegini, bu tarih
ten itibaren daha bir ay 
müddetle eski müdiir ve me
murlarm yerlerini muhafaza 
edcceklerini 1 temmuzdan 

sonra devlet idaresince ten
sip edilecek yeni kadronun 
i~ ba§ma ge~ecegini bildir
mi~tir. 

Bu haber Aydm mmtaka
sm1 bilhassa sevindirecektir. 

Maamafih §Unu da kayt et 

Kahramanlik 
Buna 

' 
~ 

BAV ALi <;ETINKAVA 
itiläf perverlik göstermi§ler
dir. Ankara ile telefon mu
haberesinin bir May1sta u
muma a~1lacag1 da haber 
ahnmi§hr. 

Yurtseverlik 
derler 

-----· .-++----

llir Türk kad1n1n1n bir~ok zengin erkekleri 
n1eze örnek oln1aga <leger bir e:\Iicenabhg1 
Faikpa§a mahalJesinde otu

ran ölü kamiser bay Tahsi
nin kans1 bayan Naciye dün 
avukatlan bay hüsnü ve 
Cemal'm yaz1hanesinde noter 
huzuru ile bütün menkul ve 
gayr1 menkul mallar1 ile ban-

1 kadaki mevduabm Tayyare 

BAVAN NACIVE 
cemiyetine terk ve vasiyet 
etmi§tir. Bayan Naciyenin 
kocasma birka~ sene önce 
300 bin lirahk büyük ikra-

--~!ll!i= • 

Orduda Bayan 
lar pe~e ve 
~ar§af1 at1yor 

Ordu, 29 (A.A) - Bugün 
§ehir meclisi pe~e ve ~ar§af
larm kalkmasma ve bunun 
belediye yasaklan arasma 
girmesine birlikle karar ver-

miyenin onda biri dü§erek 
30 bin lira alm1§b. Bu hami-
yetli Tür kad1mnm ü~ evi 
ile bankadaki mevduab var
dir. 

Tayyare cemiyetine vasi
yet edilen miras 10000 lira 
tahmin edilmektedir. Bayan 
Naciyenin miras~1s1 bulunma· 
d1gmdan bütün miras1 vasiM 
yeti mucibince tayyare cemi
yetine intikal edecektir. 

HALKIN SESi - ( Hahn 
Sesi ) bu hamiyetli ve kalbi 
hakiki yurd sevgisile dolu 
Türk kadmm önüne hürmetle 
egilmegi ve kendisini öz yü
rekten kutlulamag1 bir bor~ 
bilir. 

----+--+ ~ + -•• 
Olülerle 
Diriler 
Görü~üyorlar m1? 

Bunul bugün (Halkm Sesi) 
karileri J (t20 ] para mukabi-
linde alacaklar1 ( Cennetten 
Bir Ses )_adh kü~ük kitab1-
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Türklerle Kar§ya 

Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 
ANRI FÖY RE~AT SANLI IJ 

~~~~ - 41 - ~~M~~ 
St;negalliler, her tüdü ihtiyati unutarak ate~ 
:yaknu~lar, onun etraf 1na ~ö1neln1i~ 1s1n1yorlar 

Battaniyeme sanlm1§ ve müfrezesi, ingilizler uykuda 
disegime dayanm1f yahyor- iken yava~ yava§ ilk hatta 
dum. Kolum agriyord, kal- sokulur; oradan istinad hat-
lop fsko~yah gözcünün yam- larma ~iden mestur y~la gi-

·d· d o·· .. „ d rer; bu,mestur yolda k1mseye na g1 iyor um. numuz e 
d k l kt b k tesadüf etmeden ilerler. Yo-

gece en, aran 1 an a~ a 1 rt d h · t k 
• „ „ • un o asm a, am opra 

b1r ~ey gorunm1yordu. Ses- k'. .. .1 t l f l h . opru 1 e e e oncu arm en-
s1zhk ve aras1ra uzaktan d - · b. b M · k _ .. . eg1 ve m a§1 errynm u-
uzaga parlay1p sonen tenv1r lübesi bulunan yer yok mu, 
fi~eklerinin zarars1z ö~ümü... i~te oraya gelir. Türkler ba-
Biraz sonra, al~1tepenm etek- karlar ki tarn bir silkiinet var. 
lerine dogru 1§1ktan zencir Kimsecikler yok, oradan da 
gibi yer yer ate~ler yanmaga ge~erler. istinad hattma ge-
ba~lad1. Bunlar yak1lan ce- lirler. Bu esnada evvelki ak-
setlerdi ve parlak alevler §am beraber yathg1m1z hen-
arasmda ölülerin siyah §ekil- degin önünden ge~erler, bcn 
leri görünüyordu. ~imdi agir o gece gene orada yah-
kokusu yerine, ek§i yamk et yordum. 
kokusu etraf1 kaplami~h. Fakat karanlik ve ~ad1r 
Yammdaki ingiliz yüzba§ISI bezi sayesinde beni görme-
uyuku ile mücadele ediyor- mi§ler„ Y oksa, süngüyü ye-

mi~ ve g1k demeden öteki du. Nihayet ag1r ag1r yana 
ig-ilen bac.l birden bire bir dünyayi boylami~hm. Dog- ' 

"' rusu, talihim varm1~ ! 
par~a gibi gögsüne dü§tü ve - Gözcüler neredemi~ ? 
adam horuldamaga ba~lad1. Bask1m haber verecek kimse 
Bir elindeki ~ikolata tozlarm yokmuymu~ ? 
i~ine yuvarland1. Öteki elin- - Kimse yokmu§! Türk-
deki saatm fosforlu rakam- ler, biraz daha a~ag1 inerler-
larmdan görüyorum ki saat ken yukar1ya ~1kan bir tak-
iki dir. viye k1tasma, lrlanda tabur-
Yava~ yava~ gölge bir larmdan birine rasgelirler. 

bugu oluyor; siper karanhk- 0 zaman, mestur yolun i~in
tan ~1k1yor hayalmeyal görün- de kopan k1z1lca k1yameti 
mege ha§hyor ve :esrarh an- tasavvur edebilirsin. Türkler, 
la~1lmaz hayaller birbirinden en öndeki lrlandahlari hak-
ayrihp kayboluyor; ~ekiller larlar, fakat arkadakile gü-
beyazlamyor; körfeze dogru, rültüyü duyar. Bereket ver-
ufukta boyah bir dudak gibi sin ki lrlandahlar ak1llarim 
k1rm1z1 yuvarlak bir ~izgi kaybedib panik yapmazlar. 
peyda oluyor. Zaten bir avu~ insandan 

SenegaUilsr, her türlü ihti ibaret olan Türkleri el bom-
yah unutarak ate~ yakm1§- bas1 ve süngu ile siperlerine 
lar, onun etrafma ~ömelm1~ kadar geri sürerler. i§in as1I 
1sm1yorlar. Bu ate~ gittik~e garibi, bütün bu görültüleri 
daha flZ parlak görüyüyor. den duymad1m bile... Nasil 
Zencilerin siyah suratlar1 ve bir ölüm uyukusuna dald1g1-
beyaz avu~lar1 ate~in kar§I- m1 anlal 
'smda parhyor. - Arkas1 Var -

Tekrar gözcünün yüksek 
yerine ~1kbm. Serin bir rüz
gär, siperin ~ivi önündeki 
k1salot1ar1 k1m1ldabyor. Türk 
lerin ~iperi hi~ farkedilmiyor. 
Hücum dalgas1, oraya gitmek 
i~in a~1kta 500 metro ilerle
mek mecburiyetinde kalacak. 

ingiliz yüzba§1s1 uyand1, 
gözlerini ugu§turdu ve yer
den ~1kolatasm1 ald1. 1sko~
yah gözcüyü arkada§I degi~
tirdi. ~imdi, yerde hareket
siz yatan beylik örtüler can
lanmaga ba§lad1. Kalkanlar1 1 

kumlar1 silkeliyorlar. 
lskenderiyeli ~avu~ geldi. 

Bana: 
- Geceyi beläs1z ge~ir

dik, dedi Arhk geriye dö
nebilirsin. 

BiR TÜRK BASKINI 
Sonra bana §U korkun~ 

hikäyeyi anlath : 
- Ge~en O'ece Türkler, 

lngilizlere bir _. baskm yaph-

Dördüncü mmtaka tapu 
sicil muhaf1zligmdan : 

$ehitler mahallesinin igdc
Ji sokPgmda käin sag1 ikin
ci Altm sokagmda 1, 3, 5, 7 
numaratajh evlerin avlusu, 
solu 8 numaratajh hane du
van ve avlusu, arkas1 hazi
neye ait hane avlusu ile k1s-

' men 9 numarah hane avlusu 
önü f gdeli sokagile ~evrili 
168, 21 metre murabba1 mik 
darmda 6 numaratajh arsa
nin eleni Y aniden metruk 
olarak hazine namma tes~ili 
istenilmekte ve tes~ilden son-
ra Halim'e sablacag1 )>ildiril
mektedir. 12/5/1935 tarihine 
tesedüf eden Pazar günü 
mahallinde tahkikat yap1la
cagmdan arsa ile bir göna 
aläkas1 olanlarm iJän tarihin 
den itibaren on gün zarfm
da izmirde mmtaka tapu si
cil muhaf1zhgma müracaatla 
itirazlarm1 bildirmeleri ilän 

lar. Fecir vakti, bir Türk olunur. 

~~»~»~»«»«»:«»«»«»«»«»«»«*«~ 

f Beynelmilel Paris panayirm1 ~ 
:Je • d. • ~ 
~ z1yaret e 1n1z * 
§ 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1.935 E KADAR ~ 
:A: Fazla n1alu1nat al111ak ic;in lzn1ir Frans1z * 
:lc Ceneral konsolosluguna veya lz1nir ~ 
~ Frans1z 'ficaJ·ct Odas1na n1üracaat ~ 
~~~»~»«»«»HO+«»«»«»«»«»««»~» 

( Halkm Seai J 

Osmanl1cadan ~~~@t-~~~e~~D:~tt~ _&~~~ -

Davet 
- Y arm gece beklerim. 

Saat ona kadar karim §ark1 
söyliyeyip piyano ~alacak, 

onda yemek yiyecegiz. 
- Gelirim, amma mühim 

bir i§im var, ancak onda 
gelirim. 

Saf ye berrak 
Lokantada: 
Bay - Garson, · dikkat et„ 

<;orbay1, refikamm esvabmm 
üstüne döküyorsun? 

Carson - Merak buyur
may1mz. Sade suyad1r1 leke 
yapmaz ! 

S1k1nt1 
- Y ahu, haydi bor~lam

yorsun, neden ödemiyorsun? 
- insaf e.t, bin türlii s1-

kmb ile par~alamyorum, bir
de üstelik ödemek i~inde mi 
s1kmh ~ekeyim ? 

A~inahk ! 
Bay Veysel, sokakta k1hg1 

k1yafe-ti orta halli bir baya 
seläm verdi : 

- Merhaba 
- Merhaba, fakat af bu-

yurunuz bendeniz, zab älinizi 
tamm1yorum : 

- Abdi äciz de zah älinizi 
tamm1yorum. Yalmz, dün lo
kantada sirra kadem basan 
§apkam1 tamyorum da ... 

As1m 
Sabunlar1 

Bilhassa [ cild ve sa~lara ] 
beh§ettigi yüksek kudreti, 
i§tirak eyledigi sergilerden 
ihüz eyledgigi [ birinci dere 
3 k1t'a madalya ve diploma
lari ] teyid eyledigi gibi. 

Yüksek aileler tarafmdan 
bu sabunun münhas1ran [ cid 
ve sa~ ] i~in aranmas1 ve 
kvllamlmas1 da haiz bulundu 
gu yüksek kudreti ifade et
mektedir. 

Binaenaleyh, ~ama§1r ve 
bilhassa [ cild ve sa~lan ] 
i~in iyi sabun kullanmak isti 
yen zevatm ve evlerin: 
§erefli bir varhga dayanan 
[ As1m ] sabunlarm1 almalari 
ve kullanmalari pek tabiidir. 
Evler i~ln; 12 ve 5 kiloluk 
torba ve paketleri magaza~ 
smdan isteyiniz. 

Magazas1: <;ang1r1 ~ar§I 
No. 4 sabuncu As1m. • 

• 

TÜRK<;EYE KAR~ILIK
LAR KILAVUZU 

F 
Tefrik - Ay1rb 
Tefrik etmek - ay1rmak 
Tefrika (nifak anlamma) 

- Ay1rga 
Tefrika (gazete terimi) -

Bölem'. 
Fart, ifrat - A§trl, la§Irl

hk, a~km, a§kmlik 
ifrat etmek - A§Irl git-

mek 
Fasahat - Uzdiyem t 

ifade - Diyem, anlabm 
Tarz1 teläffuz - Deyi§ 
T abir - Deyim 
Fas1l - Ayri~ 
Fas1l - Bölüm 
F as1la - Ara, arahk 
Fäsid - Bozuk 
F esad - Bozut 
ifsad etmek (fitne alam1 

na) - Ara bozmak 
Müfsid (münaf1k alamma) 

- 1 Arabozan 
2 - Bozutucu 
Müfsid (Munaf1k alamma) 

- Ara bozan 
Fä§etmek (if§a ctmek) -

Dile vermek, a~1ga vurmak, 
a~mak 

if§aat - Giza~1 
Fatih (Bak: Cihangir) Al
pay 

Fethetmek - A~mak, al-
mak 

F atiha - Ba§lang1~ 
Fazä - Uza 
Fazilet - Erdem 
Fazla - Arbk, ~ok ileri 
Fecr - Tan 
F eda etmek - vermek, 

ugruna vermek 
F edakär - Özveren 
F edakär!tk - Özveri 
Fehmetmek (idrak etmek) 

anlamak 
Mefhum - Öklem 
Fek - Ay1rma, a~ma, ko

parma 
F ekketmek - Ay1rmak, 

a~mak, 
lnfikäk etmek - ayrilmak 
Feläh - Onum 
Feläket - Feläket 
F el~ - lnme, salk1 
F elce ugramak - inmeye 

ugramak 
(Akas1r Var.) 

Tashih 
29 Nisan 935 tarihli nüsha

m1zm ikinci sahifesinin 3 cü 
sütunundaki tescil ilämnm 
37 ci sahrmda R. Amato 
denecek yerde B. Amato, ve 
§erik bay iliya Mizrahi dene
cek yerde ~erif bay iliya 
Mizrahi denildigindcn tashih 
olunur. 

lzmir milli emlak müdürlü-
günden: 

Lira 
Murab1t ~ar~1smda K1z.!argas1 ham derunundeki hazineye 

ait odalarla muhafaL.a i~in kullamlan emvali ticariyeden 
teamülen alman car bedelleri duhuliye ardiye. 1000 

Birinci kordanda evvelce Aydm §Ümendifer kumpanya-
sm1n emta dairesi olan 127 No. lu bina 300 

Birinci kordonda evvelce banyo hali haz1rda gazino 300 
„ „ Bahkhane derunundaki bilä No. lu baraka 250 

Bayrakh vapur iskelesi 60 
Göztepe „ „ 60 
Tepecik yedi k1zlar makule bah~enin ve dam yerinden 

kule ve damm 4330 413 sehrni ve bah~enin 112 sehimde 
975 sehmi 40 

Bayrakh haf1z Ahmet sokagmda 14 N. h hane 24 
Kar~1yaka Alaybey Selämet sokak 18 eski 8 taj N.h ev 36 

Yukarida yaz1h emvelin bir senelik icarlar1 2/5/935 Per
§embe günü saat 14 de ihale edilmek üzere müzeyedeye 
konulmu§tur. Taliplerin o saatta Milli Emläk müdürlügüne 
müracaatlari 1132 

.. „VENIZELOSUN 
'" ,, MARiFETLERi 

l11111h, +.oo.. 
'llilJ; Y AZAN: RAZIL TOMSON 

:~,~~~f)~~ - 30 - ~~~~~ 
Saray1n son n1arifeti Sann topa tutn1ak oln1u~t 

1 
Bir zaman, saray, Venize- / mek kabildir. Harbden":soll"' 

losun pek samimi dostu ol- ra Suriye umumi valiligioe 
mn§tu; fakat Giridi politika- tayin edilen Saraya, esaseO 
cmm, evvelä Selänikte, sonra nazik olan ve ingilizlerin rr 
Atinada kendi sayesinde ik- listinde ve lraktaki komfO" 
tidar mevkiini ele ge~irdigi lugu dolayisile vahimle§d 
halde, bu hizmetlerine kar§I vaziyeti büsbütün kar1§hr011• 
käfi derecede minnetdarhk mas1 tavsiye edilmi§ti. Fakat. 
göstermedigine k1zararak, birka~ ay i~inde, SuriyedC 
Venizelosu iki yüzlülük ve umumi bir k1yam ~ikmas1D• 
smniyet sahibi olmakla itham sebebiyet verdi ve kendi id• • etti. re merkezi olan .$am1 bolD"' 

bard1man etti. Son dakikad• Saray1 azletmek cesaretini 
yalmz Klemanso gösterebil-
mi§; fakat bu i§ ancak, 7bi
rinci Känun ·1917 de müm
kiin olabilmi§tir. 0 zaman 
Klemanso, Selänige kar§I ya 
p1lacak bir Alman - Bulgar 
taarruzu önünde, aralarmda 
birlik olm1yan ve kumandan.1 
lan birbirini tammaktan is
tinkäf eden bir ordu bula 
caklarm1 ve. bu ordunun ba
~mda Saray bulunduk~a bir 
mü~terek hareket yapmanm 
tasvvur bile edilemiyecegini 
söylemisti. 
SARA YIN SON MARiFETl 
~AMI TOPA TUTMAK 

OLMU~TU 
Müsterek hareket•yapmak 

kabiliyetsizligi onun yegäne 
noksam degildi; o, harekes-
ten §Üphe eden vesveseli ve 
ayni zamanda "kolayca her 
~eye inanan safdil bir adam
d1, üstelik erkesi taciz ve 
tazyik etmek illetine de 
mübtela idi; kendisi gibi 
dü~ünmiyen her §ahsm ken
di alevhinde hulundugu, 
kendini faka bashrmaga ~a
h§hg1 kanaatinde idi. Böyle 
bir adamm,"' sistematik bir 
surette kendi mukarrer dü
§Ünceleri dahilinde ~ah~an 
bir gizli istihbarat ta~kiläh
nm lbütün masallanm ve 
martavallanm ayni hakikat 
diye kabul edeceg1 §Üphe
sizdi. 

Saraym ü~üncü defa göz
den dü§üp azledilme;ini de 
birka~ kelime ile huläsa et-

azledilerek Fransaya ~agrd
d1g1 zaman, .$am mimarisiniJI 
bir incisi olan hükiimet sa• 
ray1m, kendi oturdugu bu gil 
zel binay1 mermi yagmutO 
altmda harap etmeden pk1P 
gitmedi. 

-Arkas1 Var 

Salihli l'icaret ,,e 
Sana v1 Odas1ndan : . 

Hüsnü Karaman ticaret uJl• 
vam ile Salihlide belediye 
önünde bedestan caddesinde 
manifatura ticareti üzerine 
i§ yapan mumaileyhin bu ull" 
vanmm Ticaret kanununull 
42 inci maddesine tevfikaO 
sicilin 148 numarasma kayt 
ve tescil edildigi ilän olunul 

s. 1237 
Mehmet Emin Par -Tica"' 

ret uuvam ile Salihlide be" 
destan caddesinde numara" 
s1z dükkända sarrafiye ve 
kavafiye üzerine tioaret ya"' 
pan Mehmet Emin Parm bU 
unvam ticaretinin kanun ti
caretin 42 ci maddesi muci"' 
bince sicilin 144 numaras1nl 
kayt ve tescil edildigi 1iläJ1 
olunuar. 

s. 1238 
Hakk1 oda ba~1 unvam ti

carisile Salihlide Mitat pat• 
caddesinde bilü numarah dük 
kända bakkaliye üzerine if 
yapan Hakk1 oda ba§1'n1J1 
bu unvan ticaretinin Ticaret 
kanununun 42 inci maddesi 
mucibince sicilin 143 numa" 
rasma kayt ve tescil edildiji 
ilän olunur. (1236) 

[Y avuzun kahramanhg1] -18-

g1rtlak g1rtlaga bogu§mak; fakat Yavuz tek 
ba§ma faik dü§man kuvvetlerile ba§a ~1kabi
lccek mi ? Oras1 me~hul ... 

Deniz gayet sakin, bava müthi~ s1cak. 
Y avuzun bacalari mütemadiyen duman sa~1-
yor, tekne bir y1ld1r1m h1z1 ile sularm üstünde 
kay1yor. Rus gemisi de büyük bir inat ile 
Yavuzun pe§ine tak1lm1§ ko§uyor. Bakalun 
bu ko§U ne kadar devam edecek? 

Birdenbire direkteki gözcülerden biri 
bagmyor: 

- Anadolu sahilinde denizde bir karalh 
var! 

Gemideki bütün zabitler dürbinlerini o 
tarafa ~eviriyorlar. Eyvah, bu sakm bir Rus 
de'liz denizalb gemi olmasm? 

Y avuz sür' atle siyah c1sme dogru ilerli-
yor. Birka~ pekika sonra siyah c1sm iyiden 
iyiye farkediliyor: 

- Vay camna ! Bu Y avuzun telsizle ~a
g1rd1g1 tayyare. 

i§te gör tali olursa bu kadar olur. Yavuz 
onu onu yard1ma ~agum1§ iken, §imdi onun 
yard1m10a ko§maga mucbur kalacak. Gemide 
herkesin cam s1k1hyor. Tarn ( imperatori~e 
Maria ) gemise iyi bir ders vermek zaman1 
gelmi§ken bütün plan altüst oluyor. 

~imdi Yavuzun vaziyeti epiy mü§kül bir 
taraftan dü§man gemisi pe§ini b1rakm1yor, 
diger taraftan tayyare sularm üstünde bir 
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1 z . · eng1n • Biletlerinizi 
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Ki~esinden 1\l1111z. 

Olmak Telefon: :34:!>7 

fsterseniz .~„iiiill.-. iiiiiiiii...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill Mutlaka c;orakka 01 3.34 No. 
Hasan ·rahsin 

Bakkallara kuvvet, kudretin 
Y egtu1e iUtc1 F E Ri 'f kuvvet ~urubudur 

~1ddc:lddddc:**********8::J01:XJct:~~ « 
i( F enni Sünnet Mütehass1s1 

FERiT kuvvet §Urubu 
Beyin, Mide Kemik ve 

Smirleri kuvvetlendirir 
Romatizma, Ademi ik
tidar1 izale eder. 

~ F ethi Gacar 
~ Sünnct, <;i~ek A!:i1s1 ~ « PANSUMAN, $IRINGA )f. 

Büyümesi ge~ kalm1§ 
gen\:- k1z ve ~ocuklarm 

büyümesini temin 
eder 

~ i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. )f-
~ ELHAMRA sinemas1 yanmda $enhan No. 6 ~ 

~~~ ... ~~~~~~ 

Verem ve vereme isti· 
dad1 olanlarm kullana-
cag1 yegäne kuvvd ve 

n dereee hassas, saglan1, zari f ve da n1g ah kudret iläc1d1r. 

tllrak teraziJe1·i111iz · geldi. I-Ier terazinin B ÜYÜK 
Siscsi f cvk1ndedi r ~ , 

~l'I~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN H ÜSNÜ 6 0 
EMI~) Ticarethanesidir. l( n r u ~ t u r 

lar 
.__ __ .;......~--~~~~------------~· WM$UCWWW--.--W 

ilyonlar arkas1 a «>§ 
~~~go biletle [M•I J kc ] sinden al 1 l(e~ecilerde 1 yon ar I§e mahd1rlar 

En biiyük ikrarnivc ( 200,000) lirad1r 

Her eczan... ve ccza 
d epola rmda lmlunur 

~=~~:~ S. Ferit ~iF A Eczanesidir 

~irndiye k~dar misli görÜlmemi~ olan ve bu 
a 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 

• angosunun gayet zengin bir surettc yap1lan 
lldan anla~1Jm1~hr. Bir~ok „ vatanda§larm11z1 
~ ay1n «11.»rin~e zengin eden ugurlu (MiL

NLAR KI~ESI) nden biletlerinizi tedarik et-1 

YÜKSEL RAKISI 

~taii rnenfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
· fas1d1r. 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 

a1ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
"htte ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 

terem mü§terilerime ilän ederim. 
Milyonlar Ki§esi Sahibi ~ 

HA YRi DÖLEK ,~ · „ 
~UCJC,'Jdct:ldc.*.f*.f*.:Jc*.:lddddc:*.*1t'-*." cr 

24 Ni SAN <;AR$AMBA 'dan itibaren tt 'Tl e, 
fki l"k ( TAN ) Sinemasmda r>r ~ ,... 
~e§me 1 te: - - Tel. 3143 ~ [ ~c 

1'an1nm1§ Yunan artistleri tarafmdan vücude getirilen )+ "Je ~ 
1- R~:~~rk~hlü FE NA Y Q L ~ ~· ~ 
2 - Tu··ccar Horn Frans1zca sözlü ~X· a· g. 

ve §ark1h er = 
~ 

A V R 1 C A )+ 2. g-
En veni J)ÜNYA. f lAl)iSA 1-;I ~ O'" „~ 

J " = ~ 
(. .... ~ f":-Y.-- „. » = 

SEANSLAR ~ ~ ~ ~ 
15 liergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, ~ @": 

' 17, 19, 21. Pazartesi, Per§embe saat 3 te ba§lar. '"'O ~ 
·~~~:llCDOC:XX:)JOO. - ..J ~ -·-...i· v.,.,,.:'V')l"'V'V'V.,...~'W'l'~q ~ -· . .,... .... „„.„„ ••• „ ... „ .... ~„.„„ ........ -.-""''""t""i:1 1!1 .., 0-
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Poker Play 

VAL 

'V -· --~ .., 
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1-lcr yerde satihr. ~larkaya dikkat 

Bu Pillerin En Tazesini 

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

0 
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0 
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~ (Yavuzun kahramanhg1] -19-

l'I• -.,__ . 
"""" "'"' ~ s 
:::7" ~ 

( Hüseyin Hüsrtü Odemi§ ) 

lli:tti gibi konmu~ yard1m bekliyor. Onu de
\)11' 0 rtasmda b1rakmaga imkän yok. Y edcge 
~ •k tneselesi de imkäns1z. 

ayyareyi kurtarmak 
i~in haz1rl1k 

dOk 'y avuz son sür'ati ile tayyarenin üzerine 
~t tu gidiyor. Kumandanlarm bu tayyareyi 
~-t ne bahasma olursa olsun kurtarmaga 

tar Verdikleri anla§thyor. 

\' ll l<unandanlar derhal emirler veriyorlar 
&i/Uzun ba§ tarafmda haz1rhklar ba§hyor. 
itt ~hk taifeler ellerinde teller, halatlar oldu
kll alde saga sola ko~u§uyorlar. Bu zavalh 
lll~~ deniz ortasmda b1rak1rlarsa, Ruslara 

~_rnrnel bir av olacak. 
tol>la •hayet Yavuzun ba§ tarafmdaki büyük 
il>lt tdan birinin namlosuna bir makara ve 
ci,11~ baglan:yor. Topun namlosu yava§ yava~ 
..,ll.).j~Ze. ~ogru uzahhyor. Bu adeta bir vin~ 
}il~ ~~1n1 görecekti. Bütün bu haz1rhklar bü
"1lldi lt süratle ba§ari)m1~h. Y avuzda müte
'o11„ Y~n tayyarenin üstüne yürüyordu. Biraz y deniz tayyaresinin yanma gelmi§ti. 
bir t •vuzun bütün makineleri birden durdu. 
)tt-d 

0
tnistan hareketi ile koca gemi oldugu 

t durmu~tu. Topun namlusundaki. maka 

, 

~ ...... - """ 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

"1 t""I'" 
t""I'" ~ 

:: ::1 
ci.. ..... 
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r,"' 
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BUGÜN 
Frans1z akademisi azasmdan PiERRE BENlOT'nin 

§aheserinden ahnan 

Senenin en zengin, en büyük, en mubte~em filmi 

1il1 E L ff A M R A ldaresinde Milli 11!1 :41: 
1111 Kütüphane Sincmasmda "1 :41: Moskova Geceleri II , 2 Büyük ve degerli filim görmege hazirlammz II ~ Annabella - Harry Baur - Spinelly - Germaine 
~ 1 - Be} az perdenin e§siz ve ilähi yild1z1 rtJ1 ~ Dermoz - P. Richard Villm 

]'l l3ng1tte Heln1 .~; ~ G"b" .. k k F · 1 · · · 'kl · m .. .. . .._ . . 1111 ~ 1 1 en yu se rans1z arhst ermm temsm ett1 er1 • 
llJlll11 tarafmdan buyuk b1r muvaffak1yetle . tems1l edilen IJil ~ ve ROD SANDOR ve DiMiTRIEViCH ~1gan orkestre-

.ij C A S U S K A L ß i 1!lU!J1 ~ leri ile NAPOLlTEN §ark1c1larmm i§tirak eyledikleri • 
l11J:1

11 lijl .:*~ ve bütün lzmir halkmm görecegy i 
'ij{ll •••• e ~ 
illlllh 2 - Sinema äleminin 3 degerli sanatkar1 111 .:•~ Musiki - A§k - Heyecan - Harp ve hayat filmi. 
!GRAY GRANT, ROSiTAMORENO, FRANGEDRAKE '! ~ 
11!! tarafmdan Frans1zca sözlü olarak yap1lan iill ~ -( Mevsimin En Büyük Sinema Müsameresi )-

~ A vlanan Gönül i1 ~ ~ 
! ne§e ve eglenceli, c;ok gülün~lü komedi : ~ 

~ ~ 
1th w - -rrn ,..._.ic ~;:&:;r::;ll'<B:J i l ~ 

SEANS SAATLARI 

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

~ ·~ j" Hergün: 15, 17, 19 ve 21de. Cuma günü: 11,30da ii~------------
~-m\I iläve seans1, Per§embegünü 13,30 ve 15te talebe seanst l!Jmll ~ FlATLARDA ZAM YOKTUR 
l!l~~~~!~@ei~11~~~ ~~i~t)~~1~~~~ ~~~~~~~~~~u~~."',~.~~~~~~ 
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Neler y· az1vorlar? „ 

KALiMNOSTA iTA YAN
LARLA RUMLARIN MÜ

CADELESi 

istanbul, - Kalimyas ada
smda mahalli italyan zabitas1 
ile yerli Rumlar arasmda 
yeni hadiseler olmu~ ve Emo
li Ka~oni isminde bir rum 
ölmü~, (Karpsmya) admda 
bir ki~ide yaralanm1~br. 

Mahalli hükiimet, adada 
örfi idare ilän etmek mecbu
riyetinde kalm1~hr. Kiliseler 
ve bütün Rum mektebleri 
hükiimet~a kapahlm1~hr. 

YENi EVKAF KANUNU 

Istanbul, - Yeni Evkaf 
kanunu läyihas1 adliye encü
menine verilmi~tir. Läyihaya 
göre, medeni yasam1z hüküm-

lerile kabili telif olm1yan mu
kataal1 ve icarcteyinli evkaf 
usullerile daha baz1 eski ~e
killer tamamen lkaldmhyor. 

IT AL Y A AFRIKA'Y A 
ASKER SEVKED1YOR 

Istanbul - italya hükii
meti; " Nazaryo Soro „ ve 
"Kolombo„ admdaki nak
liye gemilerile dogu Afrika-

sma yeni kuvvetler gönder
mi~tir. Bu kuvvetler arasm
da iki bölük istihkäm efra
d1 da varyir. 

HIRlSTIY ANLIK VE SULH 

Istanbul - H1ristiyanligm 
on dokuzuncu asn bittigi i~in 
Fransamn Surd ~ehrinde bü
yük bir äyin yaptlm1~ ve bu 

äyine papamn vekili de i!lti
rak etmi~tir. Mugtelif mem
leketlerden geien ü~yüz bin 
ki~i, hep bir ag1zdan bar1~ 
duasm1 okumu~lardir. 

ROMA KONFERANSI 

Istanbul - Romadea ital
ya, Macaristan, Avusturya 
konf eransmm toplanmasm1 

bilhassa istiyen, Macaristan
dir. Roma haberlerine bak1-
l1rsa, bu konferansta, her 
devletin hak ve istiklälme 
hürmet esashr. Macarintan, 

muahedelerin tadilinde ve 
akalliyetlerin hukukunu tas
rihinde 1srar ediyor. 

ISPARTA GÜLYAGI 
FABRiKASI 

lsparta, - Be~ y1lhk sa
nayi programma dahil gülya
g1 fabrikasmm yap1s1 bitmi~. 
makine montajlar1 ilerlemi~
tir. 0 da bugünlerde bite
cektir: Güller, degerine, fab
rikaya sabhyor. Sevin~ bü
yüktür. Fabrika· memlekette 
gülcülügü bir misli ilerlete
cektir. 

Halkevinin 
Spor §enlikleri 

Önümüzdeki Cuma günü 
C. H. P. Viläyet ve halkevi 
ba§kam Avni Dogamn hima
yelerinde §ehrimiz Halkevi 
tarafmdan Alsancak alanmda 
büyük spor §enlikleri tertib 
edilmi§tir.: 

Bu ~enlikleri ~ehrimizdeki 
bütün k1z ve erkek orta 
mekteblerinin talebeleri i~ti
rak edeceklerdir. 

<;ok aläkal1 olan bu spor 
hadisesinin program ve di
ger tafsilabm yarmk1 say1-
m1zda verecegiz .. 

Yunanistanda 
Rejim 
Meselesi 

Hükumet taraftar1 "Proia„ 
gazetesi get;enlerde §ayam 
dikkat b1r Londra telgraf'l 
de§retmi§ti. 

Bu telgrafta " Daily Tele
gaph „ gazetesinde Yunanis
tan vaziyetini gayet "iyi bilen 
bir zata atfen inti~ar eden 
bir mektuptan bahsedilmekte 
ve mektubun münderecah 
hakkmda §U izahat veriJmek 
te idi: 

Buna göre bu zat 1 mart 
hädis~si etrafmda ecnebi ga
zeteler tarafmdan yapllan 
mütalaalar1 mevzuu bahset
tikten sonra §U neticeye var
maktadir: " Yunanistanda 
Cumhuriyetin ilänmdan beri 
5 ihtiläl ve müteaddit kar1-
~1khklar vukaa gelmi§ bu
lunmas1, Cumhuriyet rejimi
nin muvaffak almad1gm1 gös
termektedir. Bu memlekette 
tabii ~eraitin yeniden vücut 
bulmas1 i~in yegäne ~arenin 
birän evvel kralligm iade
sidir. „ 

Diger taraftan " Britich 
Reviev „ da ayni mescJe hak
kmda ayni neticeye varan 
bir ba§makale yazmaktad1r. 

"Proia„ gazetesinin "in
gilizler, memlekette saglam 
bir rej im kurulmas1 i~in ye
gäne ~arenin kralhgm iadesi 
oldugunu telkin ediyorlar. „ 
ba§hg1 altmda ne~rettigi bu 
teJgrafm tahJiJine hasrettigi 
ba§ makalesinde "Hestia„ 
evvela Daily T cJgraf'ta ~1kan 
mektup sahibinin hüviyetini 
ara~hrarak §U neticcye var
maktadir: 

"Bu zat, aglebi ihtimal 
Elen donanmas1m islah i~in 
geien bir lngiliz bahriye 
heyetinin ba§kam olan Ami
ral Carr'd1r. Amiral Carr, 
müteveffa· kral Kostantin'in 
ve hugünkü kral hanedam 
azasmm ~ahsi dostu bulun
makta, fakat bununla bera
ber ingilterede kendisine 

( Hallon Sesi ) 

! 

Alman hükiimeti 12 denizalb gemisinden ha§
1 

ka Kiel deniz mektebini yeniden tesis ediyor i 
Londra, 29 (A.A) - Röyter ajansmm istihbaratma göre 12 tahtelbahirin tezgäha ko- ; 

nulmas1 hükiimet~e emredilmi§tir. 1 

Londra 19 (A.A) - Alman hükumeti bir~ok denizalh gemilerinin tezgäha konulmasm1 
emrettigini ve Kiel bahriye mektebini yeniden tesis etlijine dair malumat olnp olmad1g1 
hakkmda bir suale cevab veren bay Saymen Alman hükiimetini 250 §er tonluk 12 eeniz
gemisi sipari~ etmi§ oldugunu ihsas ettigini söylemi~ ve demi§tir ki : 

Bu mesele etranle tetkik olunmaktad1r. Kiel bahriye mektebine gelince bu bab da res
mi hi~ bir malumal almad1k. 

11~1 
htuul 

• 
1~1 
ltodtl 

• 
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• 
Isvi~rede 

i\1ü<ldeiun1un1ilcr' 
Selühiyeti geni~le) 

Bern, 29 (A.A) - Fed 
meclis isvi~renin emniy 
takviye i~in müddeiurn 

selahiyetlerini geni§leten 
nanu kabul etmi§. Bu 
kanuna göre müddeiurn 

n:iemlekettee d1~an adam 
~iranlan ve siyasi ve ikt' 
di, askeri casusluk yapa 
r1 cezaland1rabilecektir. 
cczalarda hapis de vard1r ----„··-
iT AL Y A Den·z1·' 

b. 
vkaf 

aar y 
yen1· Iki eci 

1 oo-------
ry r 

Dcnizli, 29 [ A.A ] - Evkaf idaresi tarafmdan yaptml- 1 

makta olan Evkaf ve Tapu dairelerilc, otel ve gazinsunun 
temclatma mcrasimi, bugün kalabahk bir halk öoünde ya
p1lm1§hr. Bu merasunde vali, Cumhuriyet dcvrinde baym
d1rhk hakkmda bir söylev söylemi§ vc ilk temel ta~m1 koy-
mu§tur. 

a •tfa·ye 
a 1 gen·§leti ·y 

• e Ki-

Kastamonu 29 (A.A) - Belediye tarnfmdan yan~m teh
likesine kar§I gcrck oJan tetbirleri almak i~in hir yangm 
komisyanu kurulmu~tur. Komisyon halkm yard1m1 ile yeni
den arazöz ve digcr lüzumlu vasaiti almak i~in heman i§e 
ba~lam1§br. Hususi idarcce Gazi stad1 yanmcla bir gazino 
yap1lmaga ba§lanmi§tir. 

a 

Eregli, [Hususi] - Burada 
Kavaklar köyündc feci bir 
dna.yet olmu~, bir evlät sopa 
ile babasmm beynini par~a
Jayarak öldi:rmü§tür. Hadise 
§Öyle cereyan etmi~tir : 

Kavaklar köyünden Hasa-
' nm uzun bir müddctenberi 

oglu Ali ile aralara a~1khr. 
Buna da sebeb babasmm ikin
ci defa evlenerek ald1g1 ana
laktir. Bu yüzden evde baba 
ogul arasmda s1k s1k ag1z 

kavgalari olmakta ve biribir-
• lerile daima küskün ya§a

maktad1rlar. 

r ~a 
kald1rarak hi~bir §eyden ha
bcri olmadan yiirüyen baba
smm kafasrna vurmu!l ve 
zalhy1 yers sermi~tir. 

Hasanm beyni Im müthi§ 
darbe He parambar~a ohnu§
tur. Ta~ kalpli evlfit bundan 
sonra ölüniin cesedini siiriik
leyerek sazlarm arasina sok 
mu!i vc ko~a ko~a cve dön
mii~tür. 

Katil yakalanm1~, su~unu 
itiraf etmi§tir. 

Otomo 
za 1 

Ba~taraf1 ~Birincide 

Hasan admda bir gen~, kam

yonun saga devri{mcsi ile 

altmda kahm§ beyni ve vü
cudunun muhtelif yerlcri par-

~alanm1~ ve zavall1 ~ocuk iki 
dakika ii;inde ölmü~tür. 

D\ger he~ yolcu da ag1r 
ve hafif su?"ette yaralann11~-

lard1r. Y arahlar vc cenaze 

derhal yeti§en imdad1 s1hhi 
o.tomili ile memleket hasta-

hanesine getirilerek tedavi 
altma almnu~lard1r. 

Kamyouu idare cden ~öför 

nezaret altma ahnm1~br. Kam 

yondak1 he§ yarah yolcula

nn sihhhatlerindc mucibi en 
di~e hir hal yoktur. 

ikinci hädise Salihli yolu 
iize§inde olmu~tur. Dün sa-

bah Salihliden izmirc gel

mek üicre harekct eden 5 
numarah Salihli otobüsüne 

Turgutludan 22 ya~mda terzi 

Miinip admda bir gen~ bin
mi§tir. 

i\ 1 i Il i i~ havrannndn 
~1ussolinin söylev 
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milli i§ bayram1 münaseb 
ile Du~e Venedik mey 

nmda Siyah gömlcklilerd 
müte§ekkil muazzam bir k' 
leye hitnben bir nutuk sö 
liyerek, ge~en sene siya 
uflrnn aydmlanmi§ oldugu 
vc siyaset ikhsadiyata ya 
dlm ettigini. 

Yani Avrupaya daha uz 
bir sulh devresi temin ed 
digi takdirdc bu ufkun da 
~ok aydmlanacagm1, a nc 
milletleri bir talum vahi 

sürp1'izJer kar§ismda bulu 
duran sulhperverlerin b 

ideolojilerine kap1lmarn11 
icabettigini söylemi!ltir. 

Bay Mussolini netice ols 
rak bilhassa eski siyas 

gömlekliJere hitapta buluPB 
rak Fa~ist ink1läbmm bugii!J 
de yarm da kendilerine isti 
nat ctmekte olgunu beya 
etmi§tir. 

- ---.--.-'k- ..,,,., 
lunan yolcular ~1ghklar kO 
pararak bagn~maga ba§larnt 
lar ve civardan yeti§enleri~ 
yard1mile kurtulmu~lard1t 
Ancak Turgutludan otobüS 
binen terzi Bay Münip aya1'' 
lan ve vücudu ezilerek nezf-

o kadar fazla ehemmiyet ve
rilmemektedir. Bundan ötürü . 

Evvelki ak§ani yine evde 
kar§ila~an baba ogul, bir dil 

sa 
l(ad1n n1urahhaslanlan 
dürdü Bnrsaya gitti 

Bu otobüste yoluna süratle 
devam ederken Pmarba§l 

ruevkiinde §Oförün idaresiz
ligi yüziinden ~ukura inmi§ 

V<! burada da yoluna sekiz 
mctre kadar devam ettikten 

ten ölmü§tür. 
Her iki hädisenin 

kine de adliye ve 
vaziyd etmi§tir. 

tahki' 
zabtt' 

ingilterenin en ciddi gazete
lerinden birisinde ne§redil
mi§ olmasma ragmen bu mek 

tuba büyük bir ehemmiyet at
folunmaz. Degil ki, Proia'nm 
!11evzuu bahsettigi gibi, bir 
lngiliz telkini telakki oluna-
bilsin. 

"British Revievv„ ya ge
lince, bu mecmuana lngilte
rcnin resmi veya yar1 resmi 
dü§Üncelerini aksettiren e
hemmiyetli bir mecmua de
gildir. 

Binaenaleyh, bv fikirler 
lngiliz siyasal muhafiline at
fetmek dogru olamaz. Fakat 
böyle dahi olsa, bu mesele
ler tamamen Yunanistanm 
i~ siyasasma ait bir mesele 
oldugundan her hangisi olur· 
sa olsun hi~ bir ecnebi dü
§Üncenini bu i~te zerre ka
dar k1ymeti bulunamazr. 

„Hestia„ bundan sonaa B. 
<;aldaris ve B. Kondili~ ta
rafmdan yapalan beyanatlar1 
nazm dikkata alarak bunlar
kralhgm idadesi gibi bir 
mesele mevzuu bahsulunma
d1gm1 ve bu gün de böyle 
bir meselenin mevzuu bahso
lam1yacagm1 söylemekte ve 
ve §U neticeyi pkarmakta
d1r ki: 

"Diger taraftan Elen ordu 

-kavgasma ba§lamt§lar, birbir 
lerine sövüb saym1§lard1r. 
Kavganm uzamamasm1 isti
yen Hasan, d1§an pkbktan 
sonra Ali eline bir sopa ge
~irmi§ ve h1zla arkadan ko§ 
mu~ ve sazhk yamny~ baba
sma yeti§mi§tir. Ali sopasm1 
~ .....,,,,.. ~.....,,...,,,.,,, 

su da böylc bir siyasay1 tcr-
vi~ epecek gibi görünmekte
dir. Birini kolordu rkuman
danhm, General Panayota
kosa devreyleyerek General 
Petridis ne§rcttigi bir yevmi 

' emirde ordunun Cumhuriyet 
re jimine olan sadakahm, hi~ 
bir ~üphe götürmiyen cümle 
IerJe tebarüz ettirmi§ti. 

Bu vaziyette devletin is
tikbaldeki siyasa bakmun
dan, mesul hükumet ile ordu
nun niyetleri hakkmdc: sarih 
tezahürata malik bulunuyo
ruz. Bu tezahurat, yeni bir 
meselenin memzuu bahse
dilmesi korkusunu tamamen 
refedecek mahiyettedir. Bu 
meselenin vücuda getirecegi 
bir~ok ihtilättan maada böyle 
bir i§, Venizelos ile bcraberce 

ihtiläl hareketini haz1rlayan 
digerlerine, vaka gc~tikten 
sonra hak verilebilecek ve 
dahilde yeni yeni ayr1hklar 
vücuda getirecektir. 
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ulusal kadm murahhaslarm
dan iki Amerikah, bir Al
man, bir isvi~rcli dort Bayan 
§Chrimize gelmi§, belediyc 
scyyahm §ttbeni müdürii ta
rafmdan har§ilanarnk §Chri 

' gezrni~lerdir. 

bay 

[ Ba~taraf1 1 incide ] 

Berekct versin ki hükfnnet 
sad1k ihlaskar zabitler, hal
km sefaletini istismar cdcrek 
kcndine mevki yapmak isti
yen propagandac1larm ifti
ralarma kulaklarm1 s1ms1k1 
kapam1~lard1r. 

General Kondilis nihayet 
~u sözieri iläve etmi§tir: 

Hükümet, miUet istedigi 
müddet~e iktidar mevkiinde 
kalacak ve umumi menfaat 
gar.;;1smda ortndan kalkmas1 
läz1m olan kendi hususi men 
faatlanm asla dü§iinmiyc
ccktir. 

Zabitlc r, neferler, k1§lala
rm öniinde toplannu§ olan 
halk ba§bakan ilc basbakan 
muavinini §iddetle alk1~lam1§ 
lard1r. 

sonra müihi~ bir sademe ile 
yuvarlanm1§b. Otobüste bu-

~~~~PI 
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raya bagh olan halatlar tayyareve abld1. Bit 
ka~ dakika sonra yavuzun namlusu yukanys 
dogru yükselmiye ba~lad1. Tayyarede berabet 
bulcanya ~1k1yordu. 

Bu i~tc büyük bir mü§kilät ~ekilmemi~ 
adcak epi bir vakit kaybedilmi§ti, 

Afe§t;.iler yeniden kömür yakm1ya ba§la
d1lar, yavuzun biltün makinalari gürültü ile 
i§liyor, gemi köpükler sa~arak ileriye atlh" 
vordu. 
• Bu müddet zarfmda Rus gemisi eyice yak" 
la§mI§h. Onlar her halde Yavuzun tayyareyi 
almak i~in degil fakat makinelerinde bir ar1za 
~1kmas1 yüzünden durdugunu zannetmi§lerdi. 
Bunun it;in kim bilir ne kadar seviniyorlardt· 
Arbk makineleri bozulmu§ hareket edemiye" 
cek vaziyette olan Y avuzu kolayca babra" 
caklar1 i~in belkide bayram yap1yorlard1. 

Fakat Yavuzun birdenbire tarn yolla ile" 
riye dogru ahld1gm1 gördükleri zaman kirtt 
bilim ne kadar §a§1rm1§lard1. 

Tekrar Y ar1§ 
Tayyarecilerin verdigi izahata göre, tel

sizle alman telgraftan sonra kendilerine hare" 
ket emri vcrilmi§ fakat hareketlerinden pek 
az bir zaman sonra tayyarenin motoru bozll" 
larak denize inmege mecbur olmu§lar. 

Bu onlar i~in büyük bir facia olacakt1. 
• 


