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• 
lngiltere - Sovyet Rusya 

:Silihs1zlanma konferan~ma Al ingiliz -Leb gÖrÜ§melerinin bi 

Anla1t1ktan Sonra 
Acunun durumu o kadar i oynad1g1 mühim rolü ve bun-

lcan11k, ulus ve ulutlarm dan sonra Türkiye dit siya-
~diti 0 aerte dolamba~h ki, sasmm buldugu yeni kuv-
'"'•n ne diyecegini, ne dütü· vetide k1van~Ja anmak bir 
~ecegini bilemiyor, bir türlü hakk1m1z olsa gerektir. 
@stireniiyot, SIRRI SANLI 
ßu her degifen, yeni bir c::co•· ---~ 

bi~hn alan, yeni bir yüz gös
~~ren. haller kar~1s1!1da bir 
lft firifmek dileginde buln
llan it adamlarm1 da ta11rt
lll1' bulunuyor. 

Dünyanm genel teklide 
kayna~bgm1 görenler vak1t 
~ak1t gazeteci)erden sorarlar: 

- Nereye gidiyoruz? Fir
bna ne vak1t kesilecek? 
L. Bazi gazeteciler buna fU 
qr11lig1 verirler : 

._ Her halde gönül eglen
dirilecek bir ef lence yerine ' . . 
Rihniyoruz. Bu f 1rhnanm ke-
'Üinesine gelince onu bildi
tecek daba bir ha va kurumu 
)ap1lmat deiildir. 

Memel mes'e
lesi harb1 
Dogurabilir 

Yaln11 bu korkun~ firh· 
~~da gemitini kurtaran kap• 
-. deiil, ulua kurtar1c1s1, Milli müdafaa bakanhgma ge~en 
1-rd bek~isi de demek ~ok GENERAL GÖRING 
'-vru 9fe ~ok yerinde olur. 
~izE kährsa tfigHiz- SoYyel 

'Üla1mas1 ~ok saglam bir 
~tlllel üzerinde kurulur ve 
1~ce gökle,irse f1rtmanm 
~•r bayh yab,acag1m, dalga-

Berlin 2 (A.A) - Borsen 
Gaytung gazetesi Memel 
mes'eiesi i~in devlellerin 
daha 11iddetli bir müdalia~e; 
sm1 istemektedir. Zaminler 

'~"' 111 ,,, 
f-;11 
ll1111d 

manyan1n da girmesi 1artt1r 
----------------~~~--~--~~--~-

Fra nsada askerlik rnüddetini 1 uzat1lrnas1 te..:. 
dafii degil sakhrn1ak ic;.i~l bir sebeptir 

Paris, 2 (A.A) - Bordo- ler. Fransa 1912 ve 13 teki 
da iki y1lhk mecburi hizmet hatalara dü~üyor. Eger sn-f 
aleyhinde yapilan bir sosya- tedafüi bir politika takib 
list nümayi!ji esnasmda bay edecekse istihkämlar ve mev-
Slum baz1 muhafilin yeni bir cud kuvvetler buna kifayet 
harbin patlamasma intizar eder. F akat haz1rlanan bir 
etmckte oldugunu fakat, sos- taarruzdur. Bunun i~in de 
yalistlerin bu fikire i§tirak et- tehlikeli bir devre ba§lam1§-
m diklerini söylemit ve de- hr. Läz1m olan §ey Alman-
mi~tir ki : yanm da i!21tirak edecegi u~iu-

Muharebe ancak 011dat1 mi bi :- silfihs1zJanma itiläf1d1r. 
ka~1mlmas1 kabil olmad·gma Londra, 2 (A.A)- S:läh-
emniyet has1l oldugu zaman s1zlanma koferans1 bakam 
pathyabilir Meclisteki nut- bay Henderson Derbide bir 
kumla bu iki y1ihk hiz.metim i~timada bir ka~ güne ka-
bo~ senelerin efrad noksam- dar Cenevreye giderek va-
m doldurmak i~in degil fa- ziyeti tetkik edecegini ve 
kat elde mevcud asker mik-
tarm1 arhrmak maksadile zuhuru her hangi bir vakit 

muhtemel sava~a mani olmak 
tektlif olundugunu ispat et-

fikrile orada kalacagm1 söy
mi§tim. Bir~ok mühim say-
lavlar da hakikabn böyle ol- lemi~ ve demi~tir ki : 
dugunu itiraftan ~ekinmedi- Almanyanm konferans ba§ 

lamadan evvel oraya iltihak 
-arasmda Al~~~ hasm1 
devletler oldugunu bilen Lit
vanya sistematik ihlällerinde 
devam edecek ve bu bir 
harb tehlikesi doguracakbr. 

Borsen <;aytung bu tehli
keli zamanda Kovno ile bir 
ticaret anla§mas1 yapmaga 
~ah§an Avusturyamn hare
ketini takbih etmektedir 

etmesi pek ziyade arzu olu
nur bir §eydir. Hi~ kimse 
Almanyay1 bir muhasara al
tma almak fikrinde degildir. 
Almanya ancak diger dev
letleri de silähs1zland1rabil
mek, silähtan tecrid edilmi§
tir. Bu scbeble konferansa 
i§tiraki kat'iyen läz1mdir. 

ll'J ~dd1rtan politika rüzgä
l'ln1n pek ~ok hafifliyecegini 
!6Ylemekle büyük bir bilgic

ATLI SPOR VE ATI~ 
------·-----

qk satm11 olm1yacag1z. 
Bu anlafmada Türkiyenin F1rkada dün yap1lan toplant1da 

Bay Hendersonun uluslar 
kurumunun yer yüzünde mev
cud en büyük siyasal bir 
kuvvet oldugunu ve fakat 
kabil oldugu kadar bu kuv
vetten az istifade edilmesi 
dileginde bulunmu§tur. 

--~a.-----
RESIMLI VE KISA 

MAKALE 

Almanyanm "haz1r 01 11 

kumandas1 

)a Liriltere, Fransa ve ltalya
~traber ~ab1mag1 mecbur 
~ttir. 

8edeli 

Atli spor kulübü kuruldu 
Vali general Käz1m Dirik, 

F1rka bafkam hay Avni Do
gan, Bornava Ziraat mekte11 

bi müdürü bay Hilmi Onay: 
Evliya zade bay Refik, Zira
al mektebi müdür muavini 
bay Re~it ve Zootekni gru• 
bu mualimi bay Fasih {tr
san), dün firkada bir toplan
b yaparak izmirde de abf 
ve ath spor kulübu ad1 al
tmda bir kurum kurmaga 
karar vermiflerdir. Bu kuru
mun ana hatlar1 ~1ztlmi,hr. 

Atlar yakmda sipari§ oiu
nacak ve gelinceye kadar 

s ~ ~ ~ 

1 
ordu atlarmdan istifade edi
lecektir. Böylece Manej ta
allimleri ve arazi üzerinde 
binl~lere ba~lanacaktir. 

Türkün ananevi sporu olan 
a~bg1 bütün halk arasmda , 
yapmak gibi geni~ bir te§eb
büsü sevin~le kar~1lanmamak 
kabil degildir. 

Dünden itibaren Halk f1r
kas1 nierkezi, Halkevi ve 
Bomova Ziraat mektebinde 
kayit muamelesine ba~lan
m1lSbr. 8 Nisan pazartesi ak
~amma kadar mUracaatlar 
kabul edilecektir. 

Yugoslavyadaki Türk emlaki 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~--~--~ 

Kon1isyona ~1üracaat ~lüddcti Dün Bitti 
Ankara ( Hususi ) - Yu

goslavyada mevcud Türk 
emläki i~in kurulan tetkiki 
zarar komisyonu 31 Mart 
ak1amma kadar aläkadarla
rm beyannamelerini kabul 
etmittir. 

Bu tarihten sonra verile
cek beyannameler kabul 
edilmiyecektir. Komisyona 
timdiye kadar 1300 müraca
at yap1lm1ttir. Daha evvel 
Yugoslavya el~iligine müra-

caat ederek beyannamelerini 
ve tapular101 gönderenler bu 
rakama dahil degildir. 

Bu §ekilde Yugoslavya el
~iligine müracaat edenlerin 
tapulari oradan komisyona 
gönderilmittir. 

Yugoslavyamn Türk emlä
kine mukabil verecegi 17 
milyon dinar 487 bin Türk 
liras1 tutmaktad1r. Bu para
nm aläkadarlara ne tekilde 
dag1blacag1 belli degildir. 

---.l'!Jlä __ _ 

• 
Isvi~re 
Hükumeti 

Alrnanvava bir nota . ~ 

verdi .. ·. 
Berlin 2 (A.A) - isvi~re 

hükümeti Almanyana verdigi 
bir notada Nozi alehytan 
olup isvi~reden kald1nlarak 
Almanyaya götürüldügü iddia 
Alman Al man gazeteci f a
kobun derhal iadesini ve onu 
ka~1ranlarm tecziyesini iste
mektedir. --•-„IMll ____ _ 
Polonya 
B. Leval1 
Davet etti 

Paris 2 (A.A) - Polonya 
hükumeti Moskova seyahab 
münasebetile B. Lavah Var
~ovaya davet etmittir. Bu 
teklifi bay Laval kabul et
mittir. 

_ ..... -i11J111---

Bir Sosyalist 
Öldü 

Paris, 2 (A.A) - Fransa
nm tanmmt§ Sosyalitlerinden 
Bay Piyer Renosal ölmü§tür. 

andla§ma ile neticelenecegi 
zannediliyor 

Londra 2 (A.A) - fngiliz da ba§lanmt§br. Söylendig in 
Polonya görü~melerine bu göre noktai nazar teatisine 
sabah di~ i~leri bakanhgmda Sir Con Saymenin • Avam 
-~~! ..... B;~~~n~d~n .... a:.~~~~- kamarasmda bildirdigi vechi

Meta.ksas 
,-·araf tarlan c:ezalan 

1\'l 13u1uyodar ! 

GENERAL METAKSAS 
fstanbuJ, - Atinadan bil

diriliyor: Yunanistanda vazi
yet yeniden kar1§1yor. D1va-
01barbm · kararlarma kar§t 
halkm hiddeti gittikce art
maktad1r. Umumi efkar asi
lcrin eleba§larmm olsun ida-
ma mahkumiyetlerini bekli
yordu. Bilhassa Metaksasist
ler isyan ~1karanlara kar§1 
hafif harcket edildigine ka-
nidirler. Bun1ar Yunanelinde 
isyan zihniyetinin kazmmas1 
i~in ~ok daha §iddetle dav
ramlmasm1 istiyorlard1. 

le iki hükiimet arasmda mu-
azzam fikir ayr1hklan mev
cudiyetini gösteren Berlin 
görü~melerile ne§redilen teb
ligde ingiliz ve Sovyet gö
rÜ§melerinin mutabakatm1 
bildinn Moskova görü~meler 

1 
neticeleri hakkmda bay Ede
nin verecegi izahat ile ba~-

l lanacakbr. Bu görfü;melerle 
daha batka unsurlarm aydm-

t 
ligt saye;inde Polonyamn 
Frans1z-fngiliz beyamah or
taya ~1kan baz1 meseleler 

J hakkindaki vaziyeti ara§br1-
lacakbr. . 

Görlinü~e bak1hrsa görü~
melerin ba§lica mevzuu ~ark 
Avrupasmda bir askeri mü
tekabil yard1m misak1 tahak
kuku olacakbr. Bu güne ka
dar Polonya bpyle bir misa
aleydar idi. Bununla beraber 
bu husustaki kat'i karar1 
böyle bir misak yam1lmas1m 
tasavvur eden lngiliz - Fran 
s1z tekliflerinin muhtemel 
muvaff akiyeti üzerinde büyük 
bir tesiri olacakbr. 

Gazeteler Polanyamn ~ark 
misak1 hakkmda kati vazi· 
yetini ahrken önce Londra, 
sonra da Strezada dikkatle 
tetkik edilecek baz1 ~artlar 
ileri sürecegini zannetmek
tedirler. Böyle bir netice tah-

[ Sonu 4 üncüde ] 
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Otomobillerden atlara 
~---·----~---------------

.„ 

- Bugün ne§' eu yerinde, sebebini sorabilir miyim? 
- Atlara binme sporunun yeniden canlanmasma ~ok se-

viniyorum. 
Bu suretle otomobillere ve benzine ablan paralar kurta

r1lacak ve belki bu paralarla her äile reisi ~oluk ~ocugunu 
barmdiracak bir ev sahibi olabilecektir. 
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S1tk1 Benim iki cigerparem vard1. 
Oglum! Zihnin büyük ha- On be~ senedir ikisini de 

yallere ka~1yor. Ben äciz bir görmemi§tim. lkisini de bü-
kulum. Burada vazifemi ye- tün bütn mahvolmu~ zanne-
rine getirmekten ba§ka bir diyordum. ~imdi gözümün 
~ey yapmad1m. önünde birinin vücudu duru-

isläm yor. Birinin Hah tarafmdan 
- Her. vazifeyi yerine gelme bedeni geziyor. 

getirmek o kadar kolay bir Zekiye, k1z1m! Ben gene 
§eymidirl Herkes seni önün- diriBim. Ben gene gen~le~-
de görmemi§ olsayd1 acaba tim. Bak! 0 kadar zaman 
ka~ ki§i vazifesini yerine ge- hasretini ~ektigin babanm 
tirmege ~ah~1rd1? yüzüne bak! ~imdi mezardan 

S1tk1 ~1km1§ zannetmezsin!. Baba-
- Sen de mi halk1m1z1 c1g1m sever misin? Bunun l 

bilmiyorsun? 0 gayret mille- kadar sevme, lakin biraz sev-
tin kanmda var. Herkes ana- sen fena etmezsin. Bi~areye l 
smdan o hamiyetle doguyor. bir baksan iki läk1rdm on 1 

isläm be§ y1lhk ömrünü on be§ l 
- Ben o sözüme belki y1lhk ädetini unutturdu. '1 

senden ziyade itikat ederim. Islam 
Läkin sizde bu millet daimi 
bir misal görmege, daima 
önünde bir büyük adam bul
maga muhta~ oldugunu m
kär edemezsiniz. 

S1tk1 

- Muhta~br. Fakat ken
dini muhta~ zannettagi i~in 
muhta~hr. 

(Birden bire tavrm1 degi§
tirerek) 

Acay1p §eyl Harkes zev
kmda, sefasmda biz burada 
ag1r ag1r meselelerden bah
sediyoruz. Size ay1p degil. 
<;ocugunuz yok ki evlät ne 
oldugunu bilesiniz. Y a ben .. 

t!1 ~ ~ ~ 

Zekiye sizi sevmiyeceg1 
gibi sevdigine de inanmam. 

Zekiye 

- Onun muhabbete inan
mamak eski ädetidir. Kekdi 
sever de ba§kasmm sevdigi
ne inanmaz. Baba~1g1m ben 
onun i~in bayahm1 fcda et
tim läkin ihtiy anm eiimde 
degildi. Sizin i~in... eger ... 
eier onu dü§ünmesem ihti
yanmla can vcririm. 

S1tk1 
- K1z1m! Ben o kadanm 

istemiyorum. Beni de gön
lünden bütün bütün ~1karmn. 

~ 
~ 

- Arkas1 Var -
~ ~ 1 

i§~i 
~ ~ ! 

Aran1yor 1 Devlet Demir-
Adanada Milli mensucat yo)Jarinda 1 

fabrikasmm yeni tesis edi-
len iplik makinalari ve do- Tasf iye 
kuma tezhählarmda ~ah§mak 
üzere 600 kadar i§~iye ihti- istanbul, (Hususi) - An-

kuru§ kazamr; 

ya~ vardir. karadan verilen bir habere 

1 ibl.k k l göre Devlet Demiryollar1 me-- 1 ma ine eri ve 1 dokuma zezgählarmda ~alt§- mur ari arasmda bir tasfiye 
m1§ ve i~e vak1f olmahd1r. icrasi mevzuubahstir. Bu tas- l_ 

2 - Eski iplik makinala- fiye neticesinde 200 memu-
rmda ~ah§an bir i§\'.i on bir run a~1kta kalmas1 muhte-
saat mesaisinde 150 - 200 meldir. A~1kta kalacaklara 

ikramiye verilecektir. 

3 - - Dokumada iki tez Kiral1k 

( Halkm Sesi J 

Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

A 
Andelip - Bülbül 
Anif - Sert 
Änifen - Demincek, bi

raz yukanda 

Memurlar 
Arazi istivodar! ·Yüz-

"' 
lerce ki~i vilaycte n1ü-

racaat ctti 

Anilg1yab- Arkadan, ken-
1 

diyokken 

istanbul (Hususi) - istan
buJ viläyeti memurlarmdan 
yüzlerce ki~i viläyete bir is
tida ile müracaat ederek 
kendilerine milli araziden 
ü~er, be§er dönüm arazi ve-

Ankarip - Yakmda 
Ankastin - Bile, bile bile 

istiye 
Ansamimilkalb - Öz yü-

r ~kte.:iQ 

Anut - 1nat~1 (T. Kö.) 
Ar - Ar 
Ärä (Bak: Rey) - Oylar 
-ärä - Süsliyen, bezeyen, 

~enlendiren 

Äräm - Dinlenme 
Ärämgäh - Dinleuek 
Araste - Benzenmi~ 
Äräyi~ - Süs 
Äraz ( Bak: Alämet ) 

Beld:!k 
Arazi - T oprak 
Arazi - Yer 
Arbede - Pabrd1 
Ardiye bedeli -

ras1 
Änza - Aksa 

Yer ki-

Ärizaya ugramak - Ak-
saya ugramak 

Änza - Engebe 
Änzah - Dalgah 
Ariza, takdime - Sunu 
Äri - An (T. Kö.), yok, 

SlZ 

Ärifane (harifane) - Or
takla§a 

Ariyet - Egreti 
Ariz ve amik 

boyuna 
Arus - Gelin 

Enine 

Arz - En, gen, geni§lik 
Arz - Dünya (T. Kö.) 
Arzetmek (takdim anla-

mma) - Sunmak 
Arzetmek - Söylemek, 

demek, bildirmek (söz veya 
yaz1 ile), yazmak 

Arz1 ihtiram etmek -Yü-
künmek 

Arzu - Arzu (yars1dan) 
Arzuhal (istida)- Dilek~e 
Arzu taleb - Sunum ve 

istem 
Äsä - Gibi 
Äsän - Kolay 

(Arkas1 Var) 

rilmesini istemi§lerdir. 
Memurlarm bu ~ekilde 

arazi istemeleri 2510 numa
ras1 kanuna temas etmekte
dir. Bu kanunda ü~ sene 
zarfmda imar etmezsc geri 
almmak §artilc memurlara 
bu nisbette arazi verilebile
cegi yaz1lid1r. Viläyet bu 
müracaatlan Milli Emläk ida-
resine bildirnJi§tir. Fakat 

' Emläki Milliye idaresi bunun 
~ehir dahili addedilecek ma
haUere §amil olmad1gm1, ka
nunun ~ehir harici arazii ha -
liyenin iman maksadile ya
p1ld1g1 cevabmt vermi~tir. 

Malatyada 
Bir idatn rnnhkünu1 

i)l( l ii 1·üld ü 
Malatya, (Husnsi)--'.\falat

ya Ag1rccza mahkemesi ta
rafmdan g1yaben idama mah
hüm edilmi§ bulunan Kefer
dizin Agvan köyünden Zül
fikar oglu Recep jandarrna
larla mföademe etmi~ ve bu 
müsademe neticesinde ölü 
olarak yahnlanmt§br. Receb 
alh c:nayctin faili idi. Y edi 
y1ldanberi ka~ak olan katil 
bu müddet zarfmda d<'tglarda 
ya~ann§hr. 

Muallimlerin 
flüracaat1 

istanbul (Hususi) - Mu
allimlerin k1dem zamm1 ve 
makam tahsisatlarmm kald1-
r1lmamas1 i~in Muallimler 
Birligi bütün seylavlarla mec
lis ba~kanhgma Kültür ve 
i~ i~leri bakanhgma aynca 
mektublar haz1rhyarak gön
dcrmi§tir. Müracantta mual
limlerin vc müfctti§lerin va
ziyetlcri bildirilmi~ bn husus
ta yard1mlarda bulunulmas1 
istenmi~tir. 

.-,----...........,-gäh kullanan iyi bir i§~i ise 
yine on bir saat mesaisinde 
be~ top ~1kar1r ve beher 
top i~in 40 kuru§ ücret al
d1gma nazaran 200 kuru§ 
kazamr. 

Muayene hane lVENl.ZELOSUN 
Hatuniye mahallesinde 

Yeni tesis edilen makina
lar1m1z son sistem oldugu 
i~in bu makinalarda eyi bir 
surette ~ah§an amelenin da
ha fazla kazanabilecegi kuv
vetle muhtemeldir. 

4 - F abrikanm i§~ilerin 
i~in kendi aralarmda tesis 
edilen istihläk kooperatifin
bütün ihhya~lari piyasadan 
daha ~ok ucuz bir §ekilde 
temin ve tedarik edilir. Be
kär ameleler her zaman ko-
operatifin lokantasmda s1-
cak ve nefis yemekler bu
labilir. 

5 - Fabrikanm hususi 
hastanesi ve daimi doktoru 
oldugundan her hasta ame
lenin tedavisi fabrikada ta
rafmdan temin edilir. 

6 - Fabrikam1zda ~ali§
mak arzusunu izhar eden 
amelenin Adanaya kadar 
tren veya vapur masraflan 
fabrikaca temin edilir. ~u 

kadar ki bir i§~inin en a~a
g1 bir sene fabrikada ~ah§
mag1 taahhüt eylemesi §art
br. Bir seneden evvel i§ini 

Ke~eciler caddesinde No. 1 
180 ü~ odah muayenahane 

1 
kirahkhr. 

istiyenler sabah saat 10 
dan 12 ye kadar ve 2 den 1 

4 de kadar a~1k bulunacak-
br. 1-6 (24) 

""' .... „ ...... ..,~ 

terk eden i~in yap1lan mas-
raf istihkukmdan tevkif edi
lir. 

7 - T oplu surette ame
le geldigi takdirde bunlarm 
yahp kalkmalan ir;in fabri
kanm amele evlerinden al-
b ki~iye bir oda tahsis edi
lir. 

8 - Umumi hifz1ss1ha 
kanunu mucibince i~~inin on 
iki ya~mdan on olh ya§ma 
kadar olanlarm ise yalmz 
gündüz mesailerinde buluna
bilecekleri cihetle fabrikam1z 
da ~ah§acak amelenin en zi
yade onalb ya~mdan yukan 
olanlar1 kabul ve tercih e
dilir. 

Müracaat mahalli : 
Mezkur fabrika lzmir ve 

havalisi mümessili 
AHMET EHEM 

BULDANLOGLU 
Gazi Bulvar1 No. 23 Tel. 3991 

Telgraf : EHEM 

Marif etleri ••• 
----„oo+•--

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 

-9-

\ 1enizclos hc111cn istifas1n1 verdi ve n1eb1 usan 
n1edisinc kabinenin sukutunu hir en1ri 

vaki olarak hildirdi 
Paris, Londra ve Peters

burgdaki sefirlerine verdigi 
talimatta da nezdinde bulun
duklan hükumetlere aym 
beyanatta bulunmalanm em
retmi~ti. Veni·telos, büyük 
erkäm harbiyenin mümessili 
miralay (§imdi General) Me
taksas ile görü~ürken ona 
~u sözleri söylemi§ti: 

. " - Te~ebbüsümün ~ok 
cür'etkärane oldugunu bili
yorum. Fakat ytld1z1ma gü
vemyorum. „ 

6Mart191Ste Vcnizelos 
saraya giderken Kralm k ara 
rm1 ögrenmek istedi. Kral 
Kostantin bir karars1zhk ve 
endi§e günü gekirdikten son 
ra nihayet kararam vermi§ti. 

Ba~vekil Venizelosun, sadece, 
itiläf donanmalarmm <;anak-

kale Bogazm1 zorhyabakla
rma istinad edcn plänmdan 

vaz gc~mck läz1m geldigine 
kanaat has1l etmi§ti. 

Kralla Ba~vekil arasmdaki 
hareretli görü§mede Venize-

los, kendi delillcrinin. Kralm 
fikir ve kararmt degi§tirmi-

yecegini anlatmakta gecik

medi. iki adam arasmda, feci 
ve uzun bir sükut ba~lad1. 

Kral pencerenin önünde 
ayakta durmu§, saraym bah-

~esinde lngiliz usulünde yeni 
yeni yapbrd1g1 tenis kortla-

rm1 seyrediyordu. 0 esnada 
Yunanistanm talihi, bu iki 

3 NISAN 

NASIL CENGEDERLERDi, 
Y AZAN N J y J d T e f r i k a 
H. o. as1 a§ar ar 1 No. -11-
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Üstükarci ve uguz <;inin ~in1al yönlerinde 

Linig daglarina varddar ve (:in ülkesine ayak 
bastilar ... 

Ütsükarc1 ile arkada§l yola 
~ikblar. Bir kasirga ~abnklu 
gu ile ortahg1 toza dumana 
katarak gidiyorlard1. Her ge~ 
tikleri yerlerden Cingizin 
oidusnn soruyorlard1. Niha
yet <;inin ~imal yollarmda 

bulunan Mogulistana vard1-
lar. Altay ve Sayan anzala
larm1 ge~tiler, geni§ ucu bu
cag1 görülmiyen yaylalara 
geldiler .. 

Buralarda ~iddetli bir k1~ 
vard1, hertaraf bembeyaz buz 
ve karla örtülrnü§tu. Yayla
larda ve ovalarda tek tük 
Türk obalarma rast geliyor
lar ve bazan günlerce bir 
ohada k.onuk kaltyorlard1. 

Her obada Ütsükarc1 bü
yük ve derin bir say1 ve 
scvgi göriiyordu. <;ine akm 
eden Türklerin biiyük Haka
m Timo~ini oralarda da duy
mayan kalmam1§h. Ütsükarc1, 
Cingizin bütün acunu kaph-

~ ~J ~ m 
Köy Ok llar1n
da imtihan 

Istanbul, ( Hususi ) -
Köy okullarmda bu sene 
imtihanlara 15 May1sta ba~
lanacakbr. Bu hususta i'k 
tedrisat müfetti§lerine teb
Hgat yap1lmi~hr. 

Y eni al1nacak 
Gemiler 

istanbul, (Hususi) - Av
rupaya yeni vapurlar yapbr
mak i§i üzerinde hükumetle 
temaslarda bulunmak üzre 
Ankaraya gitmi~ ola Demir
yollar1 müdürü Sadettin §eh
rimize dönmi.i§tür. Nisan ay1 
i~ind.e idare F en Heyeti mü
dürü ile Avrupa seyahatine 
~ikacakhr. 

adamm arasmda oyuyordu. 
Evvclä Venizelos · sükutu ih
lä! etti: 

- Ha§metmeab, anla§a
m1yacag1m1z1 görüyorum, de
di: 

K1ral sükfmetle cevap ver
di: 

- Hi~ olmazsa anla~am1-
yacag1m1z noktasmda anla~
rnl§ bulunuyoruz. 

Venizelos hemen istifasm1 
verdi ve meb'usan meclisine 
kabinenin sl!kutunu bir emri 
vaki olarak bildirdi. Kiralhk 
~urasmda iki mühim i~timaa 
sebeb olan meselelerden par
lämentoda bahis bile edil
medi. 

RUSYANIN DA, YUNA
NANISTAN!N DA GÖZ
LERI ISTANBULDA IDI 

<;anakkale sefcri esnasm
da Yunan kuvvetlerinin iti
!äf devletlerine yard1m et
memi§ olmas1 gerek harb 
i\'.inde, gerek harbden sonra 
Kral Kostantine kar~1 bir 
hücum vesilesile olarak kul
lamlm1§hr. Onun i~in, Bu 
meselenin bir tarih~esini 

yapmak läz1md1r. Garib bir 
tesadüf neticesi ·~olarak Ve
nizelosun ltiläf donanmala-

yacagm1 ve <;ini buyrugo 
altma alacagm1, kendisinio
de arkasmdan gittigini aD'" 
latbkca ~uradan, buradaP 
kah1r yüzünden yurtlar1n1 
terketmi§ olan bu gö~ebe 
Türkler gözlerinden ya§ ak1-

hyorlar, hepsi de Ütsükarcl" 
nm etraf mda bir halka te~
ki~ ederek sözlerini büyük 
bir dikkatle ve can kulagile 
dinliyorlard1. 

Nihayet Üstükarci aylar 
ge~tikten sonra <;inin ~imal 
tarafmda bulunan Linig dag" 
larma vard1lar ve <;in top" 
ragma ayak basttlar. Timu" 
~iniu ordusu kt§l ge~irmek 
üzere Türkistan <;inide Yat" 
kend yönlerinde yerle§mi§" 
lerdi. Y ollar pek arizah ve 
her taraf karlarla doldugu 
i'rin ge\.ilmiyordu. Biraz ba" 
valarm düzelmesini bekliyor" 
lard1. 

( Arkas1 V ar ) 

™ 
iki Romeo Na" 
z1r1 Mahkeme 
Edilecek 

Bükre§, (Hususi)- Meclit, 
sabahleyin harbiye ve adliye 

naz1rlarmm mahkeme edil" 
mesine karar vermi§tir. Ma" 
lum oldugu ve~hile bu iki 
naz1r, Skoda <;ekoslovak 
fabrikasmdan ordu i~in sabP 
almacak levaz1m i§inde rü~" 
vet almakla maznun idiler. 

Bir kalpazan 
Selänik, (Hususi) - LukoS 

nammda bir §ah1s sahte bit 

20 Drahmilik bozmak ister
ken zab1taca tevkif edil-

,.....,.,....,..,..~.,.._,__,,..,..,~<ß 

·rile beraber Tür„ iyeye bii· 
cum hususundaki teklifi lti
läf payJtahtlarmda malull' 
oldugu gün (6) Mart 1915 
Londrada, in.8iltere, Fransa 

ve Rusya arasmda bir mu" 
ahedename imzalamyor ve 
bu muahede ile lstanbol 
Rusyaya veriliyordu. 

Frans1z vesikalarma göre, 
<;arhk Frans1z hükiimetine 
eger istanbul kendisine va" 
dedilmezse, Rusyadan umid 
kesmek läz1m geldigini biJe 
bildirmi§ti. Bu bir nevi dip" 
lomasi ~antaj1 idi. Bu suretle 
o tarihte hekem oluyor 91e 
Yunanistanm, ltiläf devlet" 
lerile beraber harbe i§tiraki 
teklifini kat'i surette redde" 

· diyordu. 

Londrada imzalanan ve lt" 
tanbulu Rusyaya veren roll" 

ahede gizli oldugu i~in itiJaf 
devletleri, Yunamstamn tek" 
liHni, diplomat~a cümlerle 
reddetmi§lerdi. SonralaJ11 

Yunanistandaki ingiliz Bab: 
riye isläh heyetinin ikin'1 

reisi deniz miralay1 Caudal~ 
kendi ämiri olan Amir' 
Mark Kerre yazd1g1 hususi 
bir mektubda §Öyle diyord&J: 

(Arkas1 vat) 



„ 

Bakkallara Müjde 

( Halkm Sesi ) 

Büyük Süley
man lokantas1 V:' 

t;;. 

~ Hükun1et caddesi No.36 , 

S()n dereee hassas, saglam, zarif ve dan1gah 
0turak terazilerin1iz geldi. Her terazinin 
S f evkindedir . .. „ 

ÖA.11~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HUSNU 
DE:MI~) Ticarethanesidir. 

' 
h1ci Gibi, 

SAÖLAM 
Zari f 

~ l)i~ler c;ehrenin hakiki zinetidir 
llnun i~in 

Ferit 
Dl~JMACUNU 

Kullamn1z 

l<oku, 
L·~1;zet 

\'e s1hhi bak1mdan 
f evkalädedir 

t~~„Üyük 15 "P" kuruc::tur ... yalmz -s 

Taptan Alanlara Tenzilat 

S F • ~ •f Eczanesi 
• erl t ~ I 8 Hükumet s1ras1 

~~.-*1dci*f*--ldc.**:Jdd(.'k:k.1dc" 
1k· · ( TAN ) Sinemasmda )+ ~e§mehkte: • _ - Tel. 3143 )+ 

3 Nisan <;ar§ambadan itibaren 
Meydana gelmesi i~in iki sene ~ah§an ve hesaps1z 
tnasraflar ve fedakärhklar edile ilim heyecan filmi 

~ (ALTIN) 
~ah1 Kadm BRIGiT1:~ HELM ve PiRRE BLANCHAR 

tans1zca sözlii ve TURK<;E izahath senenin en büyük 
l~heserini bugün « T AN » da görecek ve sinema sanayii 
lltti Yiikseldigi bugünkü dereceyi hayretle kar§1layacaksm1z 

AYRICA: )+ 

f;1lg1n U~u§ 
ve 

DÜNY1\ H.ADiS1\'TI 
~~~~~IOl'1ä~P!Q~~AC:'10&.'1t:v:~ 

Son mü~terilerimizin arzu 
su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba~lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, bahk 

ikinci yemekler - Pilav, 
börek, makama 1 
Ü~üncü yemekler - Umum 

tatblar ve kompostolar 

Oln1ak üzere ( 45) ku
ru~t ur.) ( 1-15 „-.... - ===--

~~ Yüksel ! 
''

1
' 1

":· ~ K b d ~ 9 
L ~~ a a ay1 .1 

~ ,~ ' ! Yüksel rak1s1 az zamanda J if 
~l ~::.;„ Kabaday1 rak1s1 kadar yük- :S 
..,. • ' selmi§tir. „ 

-· --~ -• c... 
r. ALTIN 

& a i
1 

Golt ( Altm ) tra~ b1~ag1 ~~ 
... isve~ ~eliginden, milimetrenin :; 

Bu Pillerin En Tazesini 

ä aha 1 onda bir kalmhgmda olup , $,. 
dünyada e§i yoktur. ! C-. 

YÜZÜM haraboldu : Bir bi~ak ok~ar gibi 10-15 1 „ . 

~ --c.. -„ -a 
~ -· --~ „ ...... 

• • • • , tra§ yakar. 1 lzmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

. ~uNki: l Sen1si Hakikat ,. ( Hu··sey1·n Hu··snu·· Odemi~ ) 
~(/~~ff~:~/~ fr~ tz ~~~ , ~ 
~~ ~ ~ V~ W11 ~ fj ./,~ ~ -~ ~ ~] ~ f:U J k 1 Ticarethanesinde bulabilirsiniz r' ~ ~1 „,~ tt ~~ ~.#'/ ~ ~~ i ~ cuz u ~~"'„11'1111"'·11~~~~~~~=:t:•11"'•!1"'•11"' !!~~~~·„ ~ 'li:I ~ ~ ~4' 2'~ ~. ~ ~~z ~ ~ fll ta ~~„ "'" "'" ~~~~~~:v~a·~~~~ •• „ "'" ~" ~"„"'~~~ 

kuif~~::i~d1m ! s~~gisinde 1 TAYYA E SiNEMASI T3ieJ1° ;: 
.... - - , Tanest :> kuru~tur : ~ Bugün EMILLE~ ZOLA'nm ölmez eserinden ~. 

1 ~ muktebes büyük filim 
E1l11~1il11tl1 ·!fii 1ami1~11!1 ~ 111U!l1:1lll!MI : !l1 !11 ::·1!ill!J1~111!WJ·1~:111W11 l:1!11t!lll!!11!1U!l!1imlnl!l ~ 
~ Mevsimin 2 büyük ve dikkate ~ayan filmi i" ~ 
~ ~~ 

~ 1- 30 Gün Prenses 1 .~ 
~ Ba§rollerde M. BÜTTDRFL Y'in sevimli ~ifti F,s :•: 
~ SYLVIA SIDNEY ve GARY GRANT ~ :•: 
~ ~'-!1 
~ E7 „•"' 
~ - f;ocugumu f;ald1lar ~ 1 ~ 
~ ~~ 
~ Bütün dünyay1 aläkadar eden bir hadisenin romamd1r ~ ~ 
~ Ba§rollerde: DOROTHEA VIECK r_• ~ 
~ Bu iki Frans1zca sözlü müstesna filmi : 1 ~ i BU AK~AM 20,45 Se~nsm~a . A j j fe1 

---( N A N A )--- „. 
NANA Y1 görmek istiyenlerin sayts1 pok ~oktur. Ay-1 

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

N a n a Büyük a§k maceras1, derin bir hayat felsefesi „• · 
NJ-\NA da bugünün en yüksek artistleri oJan Anna „• 

Sten ile Lionel Atvuil oynamaktad1rlar. ~ 
N a n a bu senenin hakiki bir §aheseridir. ~ 
AYRICA: * 
Yunani§tandaki son isyan hädiselerini ihtiva eden 

F 0 K S dünya havadisleri 

(Kral Gol) tan1an1en renkli i\'likin1avz ~ E L ff AM RA ldaresmde M1lh ~1~ ~ Kütüphane Sinemasmda i.9 ~ 
~ GÖRECEKSiNiZ ~ ~ Senans Saatlar1: Hergün 15, 17, 19 ve 21,15 
~ l? i•i Per~embe: 13, 15, (talebe seans1d1r). 
~ Bugün 14, 16 ve 18,30 seanslarmda cf ~·~ Cuma: 11, 13, 15, 17, 19 ve 21,15. 

' E s K 1· M 0 ~ ~ D i K K A T : fl* J _ . . fS ~ Hergün so 2~ 115 seans1 ucuz halk seans1d1r. i•~ 
~ Son defa olarak goster1lecekbr ~1~ F1atlar 25, 35, 50 kuru§tur. „•11 

:!j ~ '1l'1Jil;f~ll1 llllf.J'lllt :1'1'1 ili•llflllfl~l,µ!IJ'llt~;lllllijll~ll•"I~ ~~~~~~~~~A~!i~~~·=:·~:„::•"*~ ·==·~ 

-111-

kamn kurbam oldugunu anlad1 ve pek büyük 
bir yese dü§tü. Fakat Lädi Editin yesi $ö
valyeninkinden pek fazla idi. V e pek eyi bi
liyordu ki Kral Ri§ar, asketleri vazifelerinde 
kusuru tgörülenleri mutlak surette idam et
rirdi. 

Krali~enin yersiz bir hevesi, bir zaf1 
zavalb ve namuslu, gen~ ~ovalyenin hayatma 
mal olacakb. 

Edit, ~adm ikiye bölen büyük ve kahn 
halmm bir etegini kald1rd1, bu mevsimsiz ve 
manas1z §akadan dolay1 ~uvalyeden af diledi 
ve hemen vazifesi ba§ma dönmesini rica etti. 

~uvalye, 

- Kibar kadmf dedi. Ben §imdiki halde 
namus ve ~erefini kaybetmi~ bir askerim. 
Olan oldu. Size yüzügünüzü iade edeyim mi? 

Lädi Edit: 
- Hay1r! dedi. Sizde benim bir yadigä

r1m olarak kals1m! Y almz ~ok rica ederim, 
hi~ durmaym1z vazife ba§ma ko§unuz!.. 

Sirkinet kibar ve güzel kadmm emrini 
kabul etti; döndü. 

Fakat heyhat„. Vazife§i yerine döndügü 
zaman her §eyi bitmi§, mahvolmu§ gördü. 
lngiliz bayrag1 kaybolmu§, sad1k köpek de 

Saläheddini Eyyübi No. 22 
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Avusturyahlar k1h~larm1 ~ekerek ileri 
abhrlarken, Sir Kinetin de siläh ba§ma et
tigi ingilizler hadise sahnesine yeti~tiler! 

Eger bu s1rada, müdebbir bir adam oldu
gu a§ikär surette görünen Frans1z k1rah Lüi 
Filiv hadiseye vaz'1yet etmemi§ olsayd1 ha~h 
oJdular birbirine girecek idi! 

Lüi Filiv Ar§idoku bir tarafa ~ekerken 
Sir T omas da, istirahata kat'i surette muh
ta~ olan k1rah Ri§ari ~ad1rma götürdü. 

K1ral giderken, bayragm1 tehlikede birak
mamak istedi, ve Sir Kineti bütün gece 
lngiliz bayragm1 muhafaya memur etti. 

Sir Kinet, ~ok büyük bir mes'uliyeti ifade 
eden ve ~ok gü~ olan bu vazifeyi memnu
niyetle kabul etti; bu suretle Lädi Edik Plan
tajeneke läy1k bir $övalye oldugunu isbat 
f1rsabm elde ettigine emin idi! 
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Y 1k1lan ~eref Ve 
Namus! 

Saat, tarn gece yar1s101 ~ald1; gecenin de
rin sükutuna dalm1§ olan karargähm ortasm
da ve ingiliz bayrag1 dibinde, Sir Kinet ve 
sad1k taz1s1 Rozval tam bir dikkat i~inde 



Sahife· 4 

~:~~™1~~8~~~~~'~ 

llli · Jffli . • l[JCI • ~ t: rn „ ~l2111 1 ••ao++ 1 
~ Türklerle Kar§1 Kar§ya ~ 
~ Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 

~ ANRI FÖY RE~ATISANLI 1 
~~~~ - 20 - ~~~~~ 

Yap1lan bu son hücu111da Frans1zlar 8000 
adan1 kaybetn1i~ti 

Bizim 8 bu~ukluk askerle- dere i!e Kiritya arasmdaki 
rimize cepheten ate§ eden araziye taarruz ediyorlar. Bu 
Anadolu sahilindeki bataaya asker bir tek kur§un atma-
larm ate§ine mukabele edi- dan kahramanca süngü hii-
yor. cumu yaparak bizim elimizde 

Nihayet hücum „ saab gel- kalan birka~ siperi ahyorlar. 
digi zaman lngiliz :ve Fran- Bu taarruzda 11 adet mit-
s1z ordulari abld1lar. ralyöz da kaybediyoruz. Ü~ 

Hücum hattmm ortasmda gün süren son büyük taar-
bulunan 75 inci f1rka 200 ruzlar esnasmda 8000 asker 
metrelik bir araz1 kazanmak kaybediyoruz. 
icin iki defa taarruza ge~ti. Ü~ gün süren bu §iddetli 
Bunlar Kerevizdere civarmda muharebelerden sonra ~ok 
ü~ siperimiz1 almaga muvaf- yorgun dü§en 9 cu Türk fir-
fak oldular. Eakat onlarm ka istirahata ~ekiliyor. 
sagmda bulunan Amerika 6 Haziran sabaht daha pek 
piyudesinden tabur bir türlü erken Anadolu sahilinden 
ilerliyemiyordu. mermi yagmuru ba~lad1. Yü-

Solda 7 ve~8 inci müstem- zümüzü gözümüzü y1kamaga 
leke f1rkalar1 muvaffak ola- vak1t bulmadan toplanm1zm 
mad1lar. ba~ma biz de rnukabil ate~ 
12 inci Türk f1rkasmm yap a~1yoruz. Dü§man endahb 

hg1 bir hücumla ingilizler si gittikce isabetli oluyor. Bir 
perlerindeu geri abldilar. mermi, bataryay1 muhafaza 

Türkler sag taraflarmdaki eden kum dolu kao;alann 
siperleri yeniden i~gal etti- üzerinde pathyor. 
ler, Türklerin bizi ortadan kal-

9 uncu Türk f1rkas1 yeni d1rmaga niyet ettikleri anla-
bir hücumla bizim ortadan §thyor. Saat 10 da cebhane 
ald1g1m1z ü~ siper hatbm depomuzun önünde bir 21,5 
i§tirdad etti. Iuk bir Türk mermisi dii§ü-

Diger taraftan ingilizler yor. Bir i~eri girmekte biride 
hi~ arazi kazanamad1lar. d1§ar1 ~tkmakta olan iki as-

Bize 8000 adama mal olan ker derhal ölüyorlar. Patla-
bu gün <;anakkale seferinin yan mermi bir de bir ~ukur 
ac1 ve me~'um günlerinden a~1yor ve kalkan topraklar 
biri olarak kalacakbr. bataryay1 örtüyor. Biraz son-

Bu hücum esnasmda do- ra topraklari temizliyerek 
nanmanm k1sm1 da yard1ma yeniden endahta ba§hyoruz. 
gelmi§ti. Bütün gün Türk bataryalar1 

5 Ha~iran Cumartesi- Bu yerlerimizi iyi bularak etra-
sabah Kiritya üzerine taar- f1m1za mermi yagd1rd1. Gece 
ruz ediyoruz. Fakat hi~ bir olunca her iki tarafta sükut 
netice elde edilmiyor. ediyor. 

Adamlar1m ve ben ~ok Bu sükunetten istifade 
yorgunuz„ Fakat hi~ durma- ederek iki arkada~1m1z1 göm-
dan dinlenmeden Anado]u mege karar veriyoruz. Bizini 
bataryalarma mukabele et- bataryadan yüz metre uzakta 
mek läztm. Onun i~in §imdi- Morta körfezinde bulunan 
lik istirahati dü~ünmiyoruz. kü~ük mezarhkta iki ~ukur 

6 Haziran pazar-. Saat 33,0 kaz1yoruz. 
da 9 cu Türk f1rkas1 Z1gm Bütün batarya efrad1 ölen 
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vazifelerini görmekte idiler! 
Hisli ve sad1k köpek birdenbire havla

maga ba~lad1; bulutlar altmdan s1ynlan aym 
t§1g1 ile, tuhaf ve garip bir cüce gönderdi, 
bu cüce mahud Nektaban idi! 

Henür unutulmad1g1 ve~hile, §Ovalye Le
opar bu cüceyi bir defa daha Angadi ma
nastmnda gormü~tü. 

Cüce, §Ovalyeye yakla§b: 
- Sir ~ova!ye! dedi. Sizi her hususta 

takdir ve tahsin eden güzel prenses tara
fmdan geliyorum; ve maruz kald1g1 büyük 
tehlikeden kendisini kurtarmak i~in de sizin 
hemen yanma gitmenizi istiyor! 

Bu sözleri yanh~ anlad1gm1 sanan Sir 
Kin et: 

- Anlamad1m; vazifemi terketmek na
mussuzlugunu mu bana tavsiye ediyorsunuz? 
diye sordu. 

Cüce ahnd1rmad1, ve hi~bir §ey olm1ya
cakm1~ gibi: 

- ~övalye cenablan, dedi. Sizin ~eref ve 
namusunuz, her~eyden evvel sizden yard1m 
istiyen gen~ kadmm yard1mma ko§mag1 emr
eder. Zaten §Urac1ktaki ~ad1rdad1r ve size §U 

i~aretide gönderdil 
Cüce bunlan söyledikten sonra ~övalyeye 

iri ta§h ve \:Ok k1ymetli bir yüzük gösterdi. 
Bu, Lädi Editin pek me~hur olan yüzügü idi. 

- - -
- ·-.„..::;-~~-- ._,_ ... ~ ~ „ ..----------·- - - - __ -_ -- -

( Halkm Sesi ) ----·--- -· 

Münakalat 
Birligi 

istanbul, [Hususi] - An
karadan §ehrimizdeki alaka
kadar mahafillere gelen ma
lümata göre, hükiimet tara
fmdan memlekete aid bütün 
münakalät i§lerinin bir elde 
toplanmas1 dfü~ünülmekte ve 
bunun i~in mühim bir proje 
haz1rlanmaktad1r. 

Dikilita§ 
Caddesi 

Mezarhkba§mdan Namaz
gäha ~1kan Dikilita§ caddesi 
yap1lmakta olan hafriyat do
lay1siyle muvakkaten kapa-
blm1~br. Oradan büyük me
safe ve vak1t kazanarak 
ge~en büti.in yukar1 mahal-
leler halk1 Y1k1kminare veya 
Tilkilik yolundan ge~mcge 
mecbur kalmakbd1r. Bunun 
i~in mezkür semtler sakinleri 
gazetemiz vas1lasiyle bele
diye Ba§kanhgmm bu hu
susta bir himmet ederck 
oradan tekrar ge~ebilecek 
§ekilde kü~ük bir ge\:it yeri 
a\:1lmasm1 dilemektedir. Biz 
de halk1 - izm kolayltg1 i~in 
bu dilege i~tira.k ediyoruz. 
.""""'""~'·-... „_..,~-..,r...~ 
arkada§larmm son vazifele-
riai ifa etmek i\:in mezarh
gm oraya geliyorlar. Fakat 
tarn doaya ba~hyacag1m1z za
man Anadolu sahilinden bir 
batarya orada topland1g1m1z1 
görerek üzerimize ate~ a~1yor. 
Berikat versinki ilk attlan 
mermi bizden uzaga dü!lü
yor. 

Bütün efrada yatmalar1 . . 
1p em1r venyorum. 

Bataryanm ate~i biraz d:i
ha devam ediyor ve sonra 
susuyor. Biz de bundan isti
fade ederek dag1hyoruz. 

7 Haziran Pazartesinden 
17 Haziran Per§embeye ka
dar - Bu on gün zarfmda 
müthi~ bir hava, 1·üzgär ve 
toz dev~m etti. Bizim batar
ya obus yagmuruna maruz 
kahyoruz. 

[Arkas1 Var] 
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1 

Hahe§istan, GörÜ§melerin Ce
nevre, !Paris Veya Londrada 

• 
Y ap1lmas1n1 Istiyor 

Cenevre, 2 (A.A} - Habe~ hükümeti uluslar kurumuna 
italya - Habe§ görü§melerinin Cenevre, Paris veya Londra 
da yapilmas1 i~in yeni bir teklif notast vermi~tir. 

Frans1z donanmas1n1n büyük 
manevralar1 

Paiis 2 (A.A) - Frans1z filosunun büyük manevralari 
Mayis bidayetinde Cibreltar ile Asor adalan arasmda yap1-
lacakbr. Bu manevralara bi„inci ve ikinci filolar i~tirak ede 
cek ve ikinci filo en son sistcm iki torpido ile takviye edi
lecektir. M~nc l(a!ardan sonra büyük filo Fas sahillerinde 

1 
toklanacakhr. 

Adriyatikte · dd tli 1rt1nalar 
. . 

Roma, 2 (A.A) ...... A•.\riyatik denizindeki son f1rbnalar 
neticePinde ölen!er·in adedi 32 ye ~rmi§hr. Kaybolan 10 
bahk~i kay1g.n~n emin tir yere iltica ctmi~ olmalan kesil
mi~tir. Hakiki t e!afat mikta:mm yukarida gösterilmi~ o1an
dan ~ok fazla olma3md,m ko: kulmaktad1r. 

"'' ··~· 1:1, f 
Jl~ll 
11.„.d "'''.'II ,.,,..., 

· talya11-·- ahe§ : ....._ __ ,y al 
----==-=> c: ....... --

Gcrgin ligi artiyor. i ta)
va Afrikava veni bir . . ~ 

f1rka gündcrccek 
Rorna (Radyo) Maten 

muhabiri, italya ile Habe§is
tan arasmda yeni bir gergin

ligin ba§ gösterdigini, Adi
s1babadan ald1gt haberlere 
atfen, bildiriyor. 

Bu muhabirc göre, Habe~ 
hükumeti, ulusal hadiseleri-

ne dair olan müzakerata, 

Be ·l ie 
Ugr y cakM1? 

1 Berlin, 2 (A.A) - Havas 
Ajansmdan: 

Lokal Anzaygcr gazete.si 
Bay Lavahn Moskovaya gi
derken Berliude tevakkuf 
etmeyi dü§ündügüne dair 
verdigi haber üzerine veri
len resmi tekzibi ne§retme-
rni§tir. Esasen Hi~ bir Al-

1 man gazetesi bu tekziptcn 
bahsetmemektedir. 

inadc1hkla ithlm eyledigi • 

~imdiki ttalya sefirile imkän ngiliz - Leh 
~·-

olmad1g1 iddiasmclad1r. 
Roma (Radyo)- Ayanda GÖrÜ§meler• 

söyledigi bir söylevde Har- (Ba~tacaf1 1 incide} 
biye Müstesan General Bes- , miniere vc i§ti§ari seyahatlar 
trol~ki, Afrikaya yakmda f ba~lar ba~lamaz aläkalanan 
göndcrilecek yeni bir f1rka- 1 muhitlerin ümidlerile uy
dan bahsetmi~tir. General, günsu: clegildir. 
ihtiyat olarak saklanan 1912 Di2'er t araftan bu muha-
sunfm1 hesaba koymadan, rn toplanan bütün mamlft-
gelecek ay italyada siläh ai- rea tm Bay Eden Londraya 
tmda 600000 ki§i mevcud dönünce ba§tan a§agt tam 
olacagm1 söylemi§tir. bir tetkikten ge~ecegi nok

tas1 üzerine nazar1 dik-
kati ~ekmekten hali kalma-
mt§lard1r. 

_,.......~-<t·~ -

V c Cüce bu yüzügü ~övalyeye teslim ett;, Amerikal1 
Bu vaziyet kar~1smda Sir Kinct cidden 

§a§1rd1; bayragt, herhangi bir taarruza kar§I 
müdafaay1 namus üzerine vaadetmi~ idi. Fa
kat ayni zamanda da Lädi Editin ancak bir 
ölüm tehlikesi kar§tsmda kendisini ~admna 
~ag1rabilecegini de tahmin ediyordu. 

Cüce, $övalyenin tereddüd i~inde kald1-
gm1 görünce : 

- 0 kadm bana dedi ki; " ~övalycye 
~öyle, gögsünden k1rm1z1 gül goncelerini atan 
cl, onun §erefini de muahafaza edebilirl " 

Dedi. Hälä gögsü üzerinde bir yerde sak 
larnakta oldugu gülleri i§aret eden bu söz 
üzerine ~övalye karanm verdi ve cüceyi ta
kib etti: 

Cüce biraz ilerledikten sonra bir ~ad1r 
önünde durdu ve ~övalyeyi i~eri iterek: 

- Burada beleyiniz!! Dedi. 
Sir Kinet, burada bir tak1m kadm sesleri 

duydu ve dogrudan dugruya Kra'. i\:e Branje
nin büyük ve lüks ~ad1rmm bir k1smmda 
bulundugunu anlad1. 

Kulagma ~arpan seslerdee de anlad1 ki 
krali~e Branje ile Ladi Edit arasmda bir mü
bahese ge~mi§ ve Ladi Edit ;iövalye Loupa
ri vazifesi ba~mdan hi~bir kimse tarafmdan 
ayr1lam1yacag1m iddia etmi~tir. 

Sirkinet nas1l bir oyunun, ~irkin bir §a-

I G ·ueteci Mis 
ügün Geliyor 
$chrimizde bulunmakta 

olan Amerikah gazeteci Mis 
Betti Ros dün Vali General 

1 Käz1m Dirikle birlikte Al
sancakta Gazi ilk mektebi 
ile k1z li.sesini ziyaret etmi§
ti ~. Mis Betti Ros bugün de
nizyollan i§letme idaresinin 
vapurile Pire'ye hareket ede-
cek ve bir müddet Yunanis
tanda kald1ktan sonra ital-
yaya ge~ecektir. 

Kar1§1k 
Tereyaglar1 

• 

Okurlar1m1zdan bir ~ogu 
pawr yerlerinde sablan ta
reyaglarmm patates, i\:yag1 
ve daha bir tak1m ismi bi
linmiyen nesnelerle kari§brtl
d1gm1 ilcri sürerek ~ikäyat 
etmekte ve bilediyemizin bn 
meselede titiz davranmas1 
rica olunmaktad1r. 

3 NlS ~N 

~a§al 
Ka )'nag1nda Ziyaf et 

Vali General Käz1m Di 
tarafmdan bugün ~a§al k• 
nag1 ba~mda viläyet ge 
kurultay üyeleri ile baZI do 
torlar, gazet ecilere ve meJIJ, 
rin kooperatifi idare me 
üyelerine ve mürakipleri 
bir piknik (kir yemegi} ve 
lecekti. Havalarm yagt 
gitmesinden piknik önüdl 
deki haftanm güzel bir 
nüne b1rak1lm1!1br. 

lzmir memurlar1 
kooperatifi idare meclisi; 
§al suyunun sab§ inhisart , 
kooperatif e verilmesi l 
vilayete müracaat etmit 
viläyet bu teklifi genel k 
~uhaya gönclermi~tir. Bu~ 
kü toplant.1d~ bu mes'ele 
görU~ülecekttr. 

Kuyuya dü§tii 
Mei·sinlide Burnova cadd' 

sinde 7 numarah evde iznil 
Veli k1z1 yirmi sekiz yatl•' 
nnda Ay§e kaybettigi koyufl' 
larmt ararken bir su kuy\I' 

suna dü~mÜ!1 ise de yetifi' 
lerek kurtar1lm1§ ve yaralall' 
d1gmdan memleket hastaol' 
sine kaldmlm1~br. 

Evlenen 
Ciftler .. 

Mart aymda Belediye ef 

lenme daircsine '18 ~ift ~:~ 
lenmek i~in müracaat etßJlf 
63 ~iftin ak1dleri yap1l111~ 
5 ~ift feragat etmi~, bir k1r 
de evli oldugundan müraca' 
reddedilmi~tir. 

~ -aralanma 
Karata§ta hac1 MevlüdO' 

evinde oturan Kerim oil' 
Mehmed ile ayni evde ot\I' 

~ ran Muhnrrem arasmda b 
dükkän konturatosu mete' 
lesinden ~1kan kavga sonU~ 
da Muharrem ekmek bi~•f 
ile Mehmedi arkasmdan b•' 
fif surette yaralam1~br. 

Kalp para , 
<;orakkap1da oturan Kat• 

bah seyyar ekmek sat1c1'1 
Ali oglu Hasana, U§akh f't•' 
lil oglu Hakk1 tarafmd~~ 
kal p bir gümü§ lira verihn•f 
tir. Hakkmm evinde zab1ta'' 
ara§brma yap1lm1§ isede b~' 
bir§ey bulunmami§br. Tah1'1' 
kata devam edilmektedir. 

,..,....„ ,,. ......... ~ 
Akhisar asliye hukuk bJ' 

kimliginden: 
Kennse köyünde Ali§ oglll 

Hasan Hüseyinin izmir K"; 
§Iyakada Zafer sinemasaod 
kahveci Mustafa oglu Has,
ve Veli aleyhlerine a~t1'1 
alacak davasmdan dolay1 d•' 
vahlardan Hasamn ikametg•: 
hmm mechuliyetine rneb~ 
ilänen yaptlan tepligata r•f 
men yevmi muayyende ge 
memi~ ve her mucibi taJeP 
hakkmda giyap karan ittib~: 
zile mahkeme 20-4-935 t~r1

0 
hine müsadif Cumaresi gull, 
saat 9 a tlik k1hnm1§ ohna1' 
la davac1 ile davah Veli ve; 
kili Hüsnü huzurile evr•. 
okunup esasi davaya girifl' 
leceginden yevmi mezkurcl' 
diger davall Hasamn g1y•~ 
kararma itiraz ve mahkea>~ 
ye gelmesi veya bir ve 
göndermesi aksi takdird~ 
yap1la~ak muamelelerin JJJ11 

teber addolunacag1 iläoet' 
teblig olunur (966) 


