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4Imanya Frans1z 
tere ile müsavi 

donanmas1 kadar harb gemisi yapacakm1§. Alman hava kuvvetleriJ>lngil 
imi§. Amerika hükumeti harb ihtimaline kar§l malzeme stok ediyor 

.... 'f 

rek demi~tir ki : londra, 2 (A.A) - Deyli Telgrafm de
~ ifleri muharriri Almanyanm 1934 kon
dtransma davet edilmesinin ihtimalinden 
•ha kuvvetli bir ,ey oldugunu yazmak

ltd1r.i 
Muharrir son hadiselerin Almanyamn 

babri silählari b1rakma konferansma da vet 
td~hnesini esash k1hnd1gm1 söylemek ve 
e~ membalardan alman haberlere göre IO: 
liltere, Amerika ve Japonya mahafillerinin 
~ istediklerini ilave etmektedir. AJmanya-

nm geni§ bir pläna göre, deniz cihetinden 
tamnmas1 bir emrivaki halindedir. Alman
ya asgari olarak Fransa ile müsavat iste-

1 mekted1r. Bugünkü clonanmasmm dört misli 
arbs1 demektir. Almanyamn yeni deniz in
§aah programmm bugün yarm in§as1 bek-

Va§ington 3 (A.A) - Kongre äzalarm
dan birinin haber verdigine göre, Amerika 
harb imalabna laz1m olan mühim miktarda 
manganez, tungsten ve daha ba~ka ma
denler alacakbr. Bu madenler stok halinde 

Bay Hitler Berlin mükälemeleri esnasm· 
da Alman hava kuvvetinin ingiliz hava kuv
vetine muadil bir dereceye eri,tigini söy
lemi~tir. 

Sir Con Saymen diger bir suale verdigi 
lenmektedir. 

iyi haber alan mahfellerde bu cep mo
deUeri verine büyük hacimde kruvazörler 
in§as1 ile tayyare ve dinizalh gemHeri in§a
s1 vard1r. 

bir harb ihtimaline saklanaeakb. Bahriye 
bütcesine bu mübay1a i~in hususi krediler 
verilmesine intizar edilmektedir. 
. Londra, 3 (A.A) - Sir Con Saymen 

Avam kamarasmda bir suale cevap vere-

cevapta, Strezada ne cereyan ederse etsin 
Uluslar kurumu konseyinin gelecek toplan

. bsmda tetkik edecegi mevcular1n serbest 
ve tam bir §Ckil münaka§asma mani olm1-

""t 
' yacakbr. 

• • 
Jurnanc1I1ga Ikinci Darbe 1 lngiliz - Leb gÖrÜ§meleri muvaff ak1yetle Bay Lörü 

'temizlik Sava~ma Do;:' Attlan <,:etin Ad1mlar 
1 

neticelendi. Bay Eden Praga hareket etti Kabineyi 
. „„-- ~- Var§OVa 3 (A.A) - Röy- : MI§ oldugu görü,meler hak- 1 münasebattar olmak üzre s1k1 T e~kil E tti 
.Okullarda okuyanlar ~ocuklar1m1za K1z1l Sultan Abdülha- tar Ajansmm iyi maliimat 

1 
kmda malumat vermi,hr. 1 bir temas muhafaza ediJme- "$ 

lllidin ~amur kötülükler dolu ugursuz devrini anlabrlarken alan Var~ova mahafilinden Bay Bek zikri ge~en teb- sinin lüzumunu ehemmiyetle Madrid, 3 (A.A) - Bay 
Oll) " 0 k' J' „ · •v b 1 · T · k" · d Lörü ba,vekäleti uhdesine ._ ara: ir 1 re11mm en 1gren~ e ges1, ur un tem1z elde ettigi intibaa göre bay ligde münderi~ mes'eleler kaydetmi§ler ir. 
~• b „ J „ • T k k d d alarak kabinesini tef kil et-
d 

llnu ozmaga ~a 1,an yam ür e ar a an vurmag1 yur - Edenin ziyareti Moskova se- hakkmdaki Leh noktainaza- Paris 3 (A.A) Ba~ bakan 
•• d b'l - · „"' k · · · l J k 1 mi§tir. Yeni kabinede bay -.,1ni iiJman 1 meg1 ogretme 1sbyen JUrna c11 b. „ yahab kadar ehemmiyet i r1m izah etmi§ ve ayni za- bay Flanden altm pralarm 
• 8ugünkü sabah gazetele- gitmez ve gidemez. Bir yurd- olmakla beraber bir muvaf- 1 manda Avrupanm umumi basilmasi hakkmdaki müza- Ro,a hariciye bakanhgmi, 
~de C. H. F. smm lzmir da§a korunma hakk1 verilme- fakiyet te~kil etmektedir 

1 
vaziyeti hakkmdaki görü§- kerelerin tacil etmek mak- bay Zabla maliye bakanl•i•· 

i1L H k m, Valladares dahiliye ba-
'""Ve heyeti ba,kan1 ve Yoz- den onun mezarm1 kazmaga Dikenli fark andla§mas1 me- melerini anlatmt§br. er i i sadile dün med'usan mecli-..:-. l kanhgm11 general Masuellet 
"t saylav1 bay Avni Doga- yol a~an bir davram§, o mas- selesinde bile bu ziyaret ta-

1 
devlet adam1 malumat a ip sinde söylemi§ oldugu nu-

„~ · J l k J k k l ld d ·1 · · k 1 d verme kabilinden olan nok- fk „ de bahriye bakanhg1 deruh-
~ Jurn~ c11~1, .~ran 1 ve ara 1g10 yap1 1g1 yer e ~a~1 e nehces1z a m1§ e- tuktaki vaitl.er, Frans1z e a- te etmi~lerdir. 
l"laluk 11len kökunden ko- kanunun, mahkemelerin, na- g1ldir. tainazar teatilerinin gayele- ri umumiyes1 tarafmdan te- "' 
~aga and i~mi§ bir a~1k mus ve faziletin yalmz bu- Var§ova, 3 (A,A) - Bay rine tevakuf etmekte oldugu veccühle kar,1lanm1§hr. Yugos)avyada 
~ldirimioi okuyanlar, hi~ i11- dalalar1 avutan gülün~ ve eg- Edenin Var§ovay1 ziyareti mü hususunda mutab1k kalmi§lar Bas1lacak olan bu paralar 
'llli111iz yoktur ki, bizim gibi nasebetile a~ag1daki resmi ve Avrupanm siyasi vaziye- alt1 gram ag"'1rhg"'mdad1r. Bu ßü)•i.ik bir n1iihin1n1at 

, lenceli sözler oldugunu iddia kb 1 k' f 1 } { 
t~e. llit ve cig„ erleri ta!eliyen teblig. n. e§rolunmu,tur : tinin müsta e in I§a i i e para esasen daha Puankare de\)OSU 11at a( 1 olur. Birka~ sabrhk imzas1z 

•oluk almi1lardir. bir jurnal ile bir yurdda§m ingihz murahhas Lordu b. Resimli makale: iktidar mevkiinde iken yani Belgrad (Hususi) - Avala 
M•~~~t, 0 bir sabrhk a~tk devrilebilecegi bir yerde Eden Var~~v~daki i~ameti 1928 tarihinde nazari olarak Ajansmm verdigi bir hadere 
;._~m pusu arkasmdan Cümhuriyetin ayakta durmas1 esnatm~~re~1~~mhur •:e ~a- Vaktiyle dünyay1 yutmak mevcut idi. Umumi harbtan göre Kragoyevats civannda 
"...-aclaf evine ~1km11, yur- nasil kabil olabilir? re§a . su. 8

• 
1 tara 10 an istiyen evvel tedavül mevkiinde tak- bulunan bir mühimmat depo· 

•'-llu sever görünürken ' kabul edilmi~br. Bundan ba, 'b lt 'l f k - sunda amelelerin eeya tac1-
~- iete bundan sonra bunu k b Ed d · I · b r1 en a • m• yar ran mev y Y 

'"
1rddat1n1 yok etmekten -s ka aby Benk .

1
1
' dl§ eri .. a- cud idi. Ayni zamanda Fran- d1klar1 bir sirada büyu00 k bir 

a... yapacaklar kendilerinin bir am ay e 1 e e mute 
~•in~ duyan beyinsiz ve dd' „ „ 1 d b 1 - siz bankasmm mahzenlerinde infiläk olmu§tur. -...li'- l „ _ t . . k' dü§manm1 degil Cumhuriyet a 1t goru§me er e u un-

1 
f k · 

lao K~ll ara ogre mi§hr 1 rejimine kar§• bir suikasd mu§tur. Bay Eden bay Beke de dört milyon a tm ran l§tigal neticesinde binada 
ii f~o~le :~!~an~~~ dkü,ma~lr yaptiklarm1 dü§ünerek bir~z Berlin ve Moskovada 3 $ub- bulunuyordu. B yangm ~ikmi1 bina yanmit 
1- rume 1~ gi 1 u~~ . a : k1zarmahlar ve pek ~okta bat tarihli ingiliz Frans1z teb Var§ova 3 (A.A) - . ~y ve iki ki§i ölmü§ bir coklan 

' 

d, Cumhur1yet sevgtsi den korkmahlardir„ liginin direktifleri eses itti- Eden Praga hareket etm1~br. da ag1r surette yaralanm11br. 

Mar;ilya ~ ~IRRIC:AN~ h~ edil~ek ·~tile rJaap- B:lg~~is:anda iki Türk na~d 
Suikasb ~ S p 0 "" ve ne i~in öldürüldü? 

~~1 ~ Sofya, (Hususi) - 29-30 melerini ve tarn hududu ge-
~ O Mart gecesi, Bulgar-lRomen - Sonu 4 üncüde -

hududunda cereyan eden 
kanh faciada iki Türk öldü
rü)mü§, ü~ Türkte ag1r yara
lanm1§b. Hädise ~ok feci ve 
tüyler ürpertici bir §ekilde 
cereyan etmi~tir: Balpmar 
(Kuhrat) kasabasma yar1m 
saat mesaf edeki (Drenodo) 
köyünde ya§a!ßakta olan 
Türklerden bir grub, Bulga-

Y a-;.Jö Gö~f ePe-ite Alläy kät'i 
netice i~in kar§1la§acak 

Ge~en hafta Altmordu ta- nazaran ~ok faik oldugu mu-
k1m1m yendikten sonra izmir 1 hakkakbr. iki tak1mm hü-
§ampiyonasmm ba§ma ge~en cum hatlan a§ag1 yukan mü-
Altak1m1 yarm da bu antaj- savi kuvvet arzetmektedir. 
da kendisile beraber bulunan Tak1mlarm mevcud kuvvet-
Göztepe ile kar111laf1yor. lerine göre netice Altay le-

Yarm saat ikide yap1lacak hine görünmektedir. 
olan bu map Altay m1? Göz- Son zamanlarda gol üze-
tepe mi? Kazanacak : rinde müessir olam1yan Al-

lt.iyan1n iade etmedigi ~imdiye kadar futbolda tay for hattmm yarmki ma~a 
KUATERNIK s1k s1k tesadüf ettigimiz §an- sol a~1klarrKü~ük Hakk1dan 

AJ "Pttarailya (Radyo) - Kral s1 ve sürperizleri dü11ünerek mahrum ve tadiläth bir 11e-
1-aaekaandr ile Bartoya yapi- bu suale kati bir cevap ver- kilde ~1karilitcag101 ögrendik. 

• •uikast tahkikab ikmal mek mü1kül olmakla beraber Göztepenin de tak1mlarmda 
~ittir. Y almz italya hü- iki kulübün halen ellerinde mühim tadilät yap1lacag1 söy 
~.._~tinin Paveli~ ve Kua- mevcut kuvvetleri öl~mek· leniyor. Bütün §ay1alara rag-
~l°lliii iade etmemesi nokta- suretil neticeye yakm bir men tak1m halinde : her iki 
~ karanhk birakmt§ vededi tahmin mümkündür. Altay tak1m da dünkünden kuvvetli 

lllar1 mucib olmu1tur. müdafaa hattmm Göztepeye [ Sonu 4 üncüde ) 

Eski Almanya imparatoru 
IKINCI VILHELM 

Rus gazete 
leridin ifade 
sine göre pla 
nlar1m bugün 
kü Almanya 
mn ba1ma 

sokmu' ve 
Hitler Alman 
yas1 geri dön 

ristanda Türklere kar§J reva 
görülmekte olan tazyikten 
usanm•§.. olacaklard1r, ki, esa
sen, köylerine ancak bir iki 
saat uzakhkta olan Romeo 
hududuna iltica etmi§ler, 
oradan Köstence tarikile ana 
yurda gelmek istemi§lerdir . 

Bu firar hadisesini evvel
den duyup anbyan Bulgarlar 

• hudut karakollarma haber mesi mü§kül olacak bir §ekilde 
vervmi§ler, bu suretle de bu 

Eldivenini dü11manlarmm yüz- 1 
bu zavalh kafilenin, haz1rhk

lerine f1rlatm1,br 
~ . '"' . ...___ ~ larm1 1kmal ile, yola dökül-

Derhal tahkikat yap1lmas1n1 
emreden Bulgar ba1vekili 
GENERAL ZLATEF.:: 
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Sahife 2 

isläm 
- Acaba dünyada senin 

gibi babay1 sevmemek han
gi evlädm elinden gelir? 

S1tk1 
- Beni sende biraz se

versin degil mi? 

isläm 
- Hem nekadar severim 

bilir misiniz? Vatamm ka
dar diyeme:n, yalan olu . 
Zekiye kadar desem ona da 
siz inanmass101z, camm ka
dar„. Degil ~ünkü can gö
züme pek k1ymetsiz görünü
yor .. Buldum bey m! Pede
rim kadar. Ger~ekten pe
derim kadar seviyorum 

S1tk1 
-~Soracag1m ~ eye dogru bir 
cevap verirseniz beni sevdi-
ginizc o vakit inanmm. 

isläm, Zekiye 
(Bir zamanda) 

- Buyurun? Sor babac1-
g1m.: 

(Hafif bir tabessümle ara • 
larma sokularak) 

- - Dügünümüz, hani dü
günümüz ne vakit ola ak? 

(Zekiye utanarak önüne 
bakar) 

Islam 
(Mütereddidane) 

- Dügün mü ?„ Sende-

mz bilmem. Irade sizin. 
S1tk1 

Eger irade benimse en 
uzag1 bu geceye kadar bek
leriz. 

(Saate bakarak) 
.„ 0„. Daba dört bu~uk 

saat var, dört bu~uk saat! 

Bir insan ömrü kadarL Ne 
~are, Allah sab1rlar ihsan et
sm. 

Zekiye 
Bay babac1g1m! K1zca

gm1zla m1 egleniyorsun. 
(Uzaktanuzaga mar§ ba~

lar; gönüllülerin sesi de i§i
dilir.) 

S1tk1 
- Bak yalmz ben eglen

miyorum a herkes te bir tür
lü egleniyor. Anlarda bizim 
kadar memnun. Y emin ede
rim ki bu memnuniyet ka
lenin kurtuldugundand1r, ken 
di kurtulduklarmdan degil
dir. 

(isläma) 
- Ne dersin, bu kadar 

me~akkat ge~irdik. ~u ma
hut edepsizdcn ba~ka kim
se hi~bir §eyden bir kere 
olsun ~ikäyct etmedi. 

islam 
- Halkta gerc;.ekten gay

ret var! 
- Arkas1 Var -

Manisa icra memurlugun- : Kiral1k 
Muayenehane 

dan: 933-395 
Manisa Ba~c1lar bankasma 

(1068) Jira (40) kuru§ ver-
mege bor~lu Pazarh zade 
Hac1 Talät efendinin Ali bey 
timarmda eski köprü mevki
inde §arkan ve ~imalen hac1 
Sofu, garben yol, cenuben 
Liitfiye hammm müfrez bag1 
ile mahdud Alibey vakfmdan 
(3680) M. M. mdaki bagm 
beher M. M. ma (11) kuru~ 
k1ymet takdir edilerek (500) 
lira bedel mukabilinde Ma
nisa Tayyare cemiyetine ipo-
tekli bulundugu ve keza ayni 
mevkide ~arkan ve cenuben 
sahibisenet, §imalen Lütfiye 
hamm, garben yol ile mah-
dud Tayyare Cemiyetine 
( 1500 ) Liraya ipotekli 
ve beher M. M. 1 11 
kuru§ k1ymetinde 7369 M. M. 
1 Bag ve yine ayni mevki ve 
hmarda ~arkan: k1smen sahibi 

senet ve k1smen de haf1z Meh 
med ef. veresesi garben yol 
§imalen sahibi senet ve ce-
nubende müderis Hasan 

efendi baglarile mahdut beher 
M. M. 1 11 kura~ k1ymeti 
muhammeneli 5520 M. M. 1 
bag ve yine aym bmar ve 
aym mevkide ~arkan Musta-
fa iken halen kec;.eci hafiz 
Süleyman garben sahibi se
net §imalen ~omak~1 Ahmed 
ve hac1 softa veresesi, cenu
bende haf1z Mehmed bagla-
rile mahdut ve beher M. M. 
1 15 kuru~ k1ymeti mukad
derili 5520 M. M. 1 bag ki 
ceman dört pari;a bag apk 
arhrma ile satil1ga pkanla-
rak muhammen k1ymetin yüz
de 75 ~ini buldugu takdirde 
9-5-935 tarihine geien Per-
~embe günü saat 15 de ipo· 
tek bedelini ge~mek §artile 
en fazle arbranm üzinde b1-
rak1lacakbr. 
~ayet muhammen k1ymetin 

·/. 75 §ini bulmaz veyahut 
ipotek fazlasm1 ge~mezse 
arbrmanm daha onbe~ gün 

Hatuniye mahallesinde 
Ke~eciler caddcsinde No. 
180 üi; odah muayenahane 
kirahkbr. 

istiyenler sabah saat 10 
dan 12 ye kadar ve 2 den 
4 de kadar a~1k bulunacak-
br. 1·6 (24) 
-""-"'""'"~""""""""~'"". 

uzahlmasile ikinci arbrmanm 
25/5/935 tarihine geien Cu_
martesi günü saat 15 de yine 
k1ymeti muhammenenin ·/. 
75 sini buldugu ve ipotek ve 
heiz bedelini gec;.tigi görülür 
se hemen son mü§terisi üze 
zerine ihaJei katiyesinin icra 
sma karar verilecegi aksi 
ha!de sab§ 2280 numarah 
kanun ahkämma tevfikan 
be§ sene geri b1rakdarak her 
be§ müsavi talcsittc ve be~ 
sene müddetle tecil edilecegi 
arbrma §artnamesi herksin 
görebilmes1 i~in 16/4/935 ta
rihinden itibaren a~1k bulun
durulacakbr. 

Herkimin bu baga kar§t 
bir hak ve iddia ve itirazt 
varsa sab§tan yirmi gün 
i~inde evra k1 müsbitelerile 
birlikte dairemize müracaatla 
dermiyan etmeleri läz1md1r. 
Aksi takdirde haklan ta pu 
kaydile sabit olmad1k~e be· 
delinin payla~masmdan isti
fade edemezler. Satt§ pe§in 
para iledir. yüzde 2/5 dellä
lcye tapa harc1 müsteriye 
aittir Arhrmaya i~tirak ede
cek mü§terilerin sokulmak 
i~in evvelä k1ymeti muham
menenin yüzde 715 gu nisbe
tinde pey ak~esi veya buna 1 
mukabil banka itibar mektu- f 
bu itas1 §arthr. Bu ~arait 
altmda art1r111aya sokulmak 
istiyenlerin ve daha fazla 
izahat istiyanlerin 933-395 
numarah dosyaya ifadesile 
Manisa icra dairesile müna
disi Mustafa efendiye müra-
caatlan ilän olunur. (19) 

( Halkm Sesi ) 

Osmanl1cadan : Tekirdag1nda 
TÜRK<;EYE KAR~ILIK- Bir ~lekteb l"alebesi 

LAR KILAVUZU J(aza l{ursunu ile 
~ 

()Jdü ! .. A 
Asab - Sinir T ekirdag (Hususi) - Cüm 
Asäb - Sinirler hu.1iyet Müddeiumumisi Bay 
Asab 1 - Sinirli ibrahim Edirne lisesinde oku-
Asabiyet - Siuirlilik yan ve bayram münasebetile 
Asabile~me - Sinirlenme Tekirdagma gelmi§ olan oglu 
Asabile~mek - Sinirlen- Haliik burada feci bir kaza-

NASIL CENGEDERLERDi, 
YAZAN 
H. 0. N ly 1 d Tefrik• as1 a§ar ar 1 No. -1s-

------~-= 00 • 

Siz vabanc1va benzivorsunuz, konu~tugunll 
w „ .; 

~in lisan1ndan bclli. Haydi atlar1111zdan inin· 
Zabitirnizin sorgulanna cevab verin 

iki süvari sanki tabiatla - Kimsiniz, mek ya kurban gitmi~tir. 
Asabile§tirmek - Sinir- Kira i!e oturduklan evin alay ediyorlarmi§ gibi Ken · yorsunuz? 

- Hanbahk §ehrine. Iendirmek kendisinden ü~ ya§ kü~ük an daglarmda pek ~iddetli 
A~ 'k o" kl l f ·1 k k bir k1c:: hükiim sürdügy ü halde - Orada ne yapacaks1n1t san ab a - ntü er og u ~i te 1 e arga vurma " 
Asayi~ (emniyet anlamma) i~in Haliikun odasma girdigi ne huz boraya, ne firtmaya - Biz ah~ veri~~ileriz, yii 

- Güvenlik zaman nas1lsa ~ifte kendili- ehemmiyet verrniyerek yol-
Asayi~ ( huzur ve sükun ginden pat!am1~ ve ~1kan larda ilerliyorlarb1. yüksek 

alacag1z. 
- Siz yabanc1ya benziY 

sunuz, konu§tugunuz <;in r 
nmdan belli. Haydi atlar1n• 
dan inin, kulübeye gelin. 0 

anlamma) - Baysalhk knr~unlar Halukun gögsünü bir tepenin eteklerinde bulu-
Asayi§sizlik ( ademi em- delik de§ik etmi§tir. nan bir ~am ormana dald1lar. 

niyet anlamma) - Giivensiz- Bu kaza Tekir dagmda Kar burada bir metroyu a~-
Jik büyük te !ssür uyand1rmi~br. mi.5b, hayvanlar zorlukla da zabitimizin sorgularma . 

vab verin, ondan sonra Asel - Bai Yap1lan cenaze mcrasimine yürüyebiliyorlard1. Atlarm 
Asgari - Azay, en az, en Ortamekteb taleLesi de i~ti- burunlarmdan pkan beyaz yolunuza b1rak1nz. 

Aarkasma döndü yigit Al 
Ütsükarc1ya bakti. Ne ya 
cagm1 ve ne buyurukta b 

kü~ük, en a~ag1 rak ctmi~ ve cenaze eller clumanlar kerlarm üzerine 
isyan - Az1 üzerinde la!Jmarak kabre yay1hyordu. iki saat kadar 
lsyan müteallik - Az1g • nklolunmu~tur. yol aldtlar. 

k . . d ~ nacgm1 anlama 1sbyor . ~ Asitan - E~ik •• Döne, döne yükselen geni§ 
Asiyap - Degirrnen Olü eri ~'lezar- 1 · bir yoldan dagm t epesine 

Ütsükarc1 chemmiyetsiz b "" 
tavurla sordu: i Asker - Asker (T. Kö.) c;1ktt!ar. Burada bir kulübe . 

Asl - As1l (T. Kö.) lardan C1ka.r1- vard1. Üzerinde bir \:in bay· Ne diyorlar? ""· 

Asla - Hir~bir vakit, cu- -' rag1 dalgalamyordu. Ütsü-

da y~rlarmll~ karc1 atmm dizginhi toplad1 ·-. t - ~ 
(Arkas1 Var) §· 

Asien - Aslin ':f lzmir ßirinci cra mellltJ • 
1. b l (H ) Ak l arkada§ma sordu: 1 :::i Asli (miimtaz) - Olgül stan u ususi a - lugnndan : ..... 

l. t 1 'd b - Bu kar§tdan görünen B' b d l h es ..._ \ Asliyet ( mümtaziyct ) _ iyc unsur1arma m az1 1r or~tan o ay1 a . ~ 
1 

I k l d l k 'kl · kulübe nedil'? 8 "'' "' Özgüllük mezar 1 a r a ö ü cm1 er1- altma ahnan ev e~yas1 1"' 
Asude - Rabat nin on sene sonra ~1lrnnla- - \:in h udud lmrakolla- sau 935 Pazar günü saat o a 

k l · ' l · · ·· rmdan biri olacak. k k d rl ... Asüman _ Gök ra · yer eume yem er1nm go- ve on i i sonuna a ar ay :'! 
Asümani _ Göksel mül<lügü haber almm1§ vc 1 - Demek <;in toprakla- arbrma suretile sahhga ~1k• : 
-Ä§am __ i'Yen belediye tarafmdan yafiak rrna g myoruz. rilnu~dn·. Bu arbrmada b• ~ 
Ä~ar :._ Ondahk edilmi~ti r. H1fz1s1hha 11izam- - Evet hugatur. ciz olunan e~ya bedeli IP ~ 

Ö 1 5 . ="" Ä~1k - A~:k (A!iukmak- namesinc göre ölülerin iize- -- yle ise sen ge\: öne. hammenesinin . o/o. 7. . ~1 ~ ~ 
amkmaktan) ri.oden 5 sene ge~mcden me- Ütsükarcmm arkada~1 ab- bulmad1g1 takd1rde 1kmc1 a 

A~ikär - A~1k, apa~1k zarlannm a r;1lmas1 ve iskelet- m sürdü, yigitten be~ on hrmas1 1114/935 Per~eIP ~ 
A~ina - Tam~, tamd1k lerinin kaldmlmas1 yasakhr. adim ileiide oldugu haldc günü ayni saatta Yeni IP ~ 
A~iret - Oymak Bu mezarhklarda bir me- kulübeye ya1<hl§blar. zayede bedesteninde sat1, "' 
A~iyan - Yuva, konai; zarm (300) liraya kadar sa- Kulübenin kap1s1 a~1Id1 , ga ~1kanlacakd1r. isteklile a 
-A~up - - Kar1§hnc1 tild1g1 ve bu §ekilde mezar i~eriden dört <;in askeri o gün ve saatte yeni mü "' 
Atalet - Tembellik, ü- ihtikäri yaptld1g1 hakkmda \:lkb , ellcrinde kargdar vard1. }'ede bedesteninde haz1r b 

~en~, Ü§engenlik, i§lemezlik belcdiyeye §ikäyetler yap1l- i~lerinden biri bagirdi: lunmalar1 ilän olunur. 
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F• "'! + .~~ + + , + '+ .• '+ + + ,+ + + • + + ,+ + at• p • 
f :f ""~'['Mi".KK V E E "Y'T"Ä'M" "'""'f :~ I Beynel~ilel ar1s p~nay1rm1 
r+! ~·~ ~ z1yaret ed1n1z t:i BANKASI t:~ ~ 18 MAYISTAN 3 NISA~ ~9~5 ~ KADAR 
t•1 M„ t k • d• J [•1 '1c Fa'l.la n1alu1nat aln1ak 1<r·1n lzn11r Frans1z 
f•l U e 81 ID maa§ arIDI ~·l ~ Ccncral konsolosluguna veya Izn1ir 
r!i iskonto eder ~:~ ~ FranSI'l: ~ricaret Odas1na n1iiracaat 
jii lij , ... ll'"'llfll"lq!ll"lqJl"''llll•"•qJ. ~llP'"''ll''"''I ~'''"'llll''"l't:) 1•·••1P1" Qfl·"•q ~~., '''"'~111•q1111••q1 1•;11 ~ 1 ,!i;!l'P. 11,;11~ ...uu... -YU... ...uu_ ..uu_ ...uu... • ...uu... ...uu......uu_ ...uu.. ...uu....uu.. ~ » )t 
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VENiZELOSUN 

Marif etleri ••• 
---~----••OO++---------

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 
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Y u -; 1an1star1111, Bulgarista.n harba g 1nnccye 
kadar, hitaraf kaln1as1 f tilüf devletlcrinin 

n1en faati itibarile hirinci dercccde 
n1ühin1 bir n1esdcdir 

"Lord Ki~ner, 1915 ikinci 
te§rininde. Mondrosta bulun
dugu zaman ingiliz Akdeniz 
filosu kumandam Amiral dö 
Robek, beni Lord Nelson 
z1rhlasma ~ag1rarak Lord 
Ki~nerle görü~türdü. Lord, 
bana Kral Kostantinin Al
man taraftan m1, yoksa itiläf 
devletler taraftan m1 oldugu
nu sordu. Ben de cevaben 
Lord Ki~nere, Krahn ne Al
man dostu, ne de itiläf taraf-
tar1 olmad1gm1 ve memleke
tinin menfaatma en muvaf1k 
olan ~ekilde harekete ~ah§
bg1m söy!edim. 

Sonra, Lorda Atinaya gi
derek Kralla görü§mesini ve 
bilhassa <;anakka!e mesele-

sin! münnka~a etmesini tek
lif ve kendi~ini buna ikna 
cttim. Kral Kostantinin siya 
setinde tenkid ve muahaze 
edecek hii;bir ~cy olmad1g1 
fikrinde buJundugumu Lorda 
anlatbm. 

Kral Kostantinle görü§tük
ten sonra hemen Lord Ki~
neri gördüm. 0 zaman Feld 
Mare~al bana §U sözleri söy
ledi i 

- Cardale hakkm1z var. 
Kral Kostantin merd bir 
adamd1r. Ben kendisil~ asker 
cc konustum. Ne zaman is
tersek bizimle beraher hare
kete haz1rd1r. Krala, 1916da 
tekrar kendisini görmege ge 

. Jecegimi söyledim. 

YUNANISTANIN YARDI edip batmrlar. 
MI FA YDASIZDI Kral Kostantinin Bulgari5' 

Yun~n donanmasmm 1slä- tanm bt?kiki niyet ve Dla1': 
hma memur bahriye heyeti- satlar1 hakkmdaki bilgi~ 
nin reisi Amiral Kerre, <;a- sonrala~1 ~ok garib bir ~e1'1 

nakkalede bir Yunan firka- de tahakkuk etmi~ti. 
sinm kulla01lmas1 ne derece- 1914 Agustosu sonlarmd~ 1( 
ye kadar faydah olacag1 hak- Atinadaki Alman atasemiltetl 
kmdaki fikir ve mütaleas1 Yunan büyük erkämharbiye' \' 
soruldugu zaman Amiral ~u sinin mümessili miralay Me' 
ccvab1 vermi~ti : taksas1 ziyaret ederek .Al' 

- Yunanistanm, Bulgaris- manya, Avusturya Macari5' ~ Q„ 
tan harbe ~irinciye kadar, tan ve Bulgaristan, beraber' Pu 
bitaraf kalmas1 itiläf devlet- be Sirbistana hücum ettikle' 
lerinin menfaati itibariyle ·ri takdirde Yunanistanm „e l.Jlti 
birinci derecede mühim bir yapacag1m sormu§tu. Mir•' bei 
mes'eledir. Almanya ve A- lay „derakib seferberlik y•' 
vusturya- Macaristan tarafm- par1z. "~ cevab1m vermitti. 
dan yard1m gören Bulgaris- Alman ata~emiliteri, mit•' 
tana kar§I, bizimde Yunanis- lay1 selämlamag1 bile unut•' '-! 
tana yard1m edebilecegimiz rak kasketini kapmca ~1kJ~ 
bir vaziyet hasil olunc1ya gitmi~, Metaksas, Alman .,,,, 

kadar, bu bitarafhk devam bitinin Alman sefarethanesi' 
etmelidir. Eger Yuuanistan, ne dogru kö§tugunu görmilf' 
hemen §imdi itiläf devletle- tü. Birka~ saat sonra, Bulg-' 
rinc iltihak edersc Selänik ordusu, S1rb hududunda sl 
ik\ ay i~incle Almanlann 
eline dü~er, Almanlar biraz 
sonrada bütün Yunanistam 
istilä ederler. 0 zaman, Yu
nan limanlarm1 üssülhareke 
ittihaz eden Alman denizalb 
gemileri de Akdenizdeki in
giliz nakliye gemilerini tevkif _ 

„, 
keri manevralar yapmd 
ba§laymca Kral Kostanti" 

Alman imparatoruna bir tel' 
raf c;.ekerek Bulgar mane( 
ralan devam ettigi takdird' 
Yunan ordusunu seferbel 
edecegini bildirmi§tir. 

( Arkas1 var ) 
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Bakkallara 

Son dereee hassas, saglan1, za rif vc 
0turak terazilerin1iz gekli. Her 

f evkindedir 

dan1gah 
terazinin 

1 
!~Tl~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
V[)EMI~) Ticarethanesidir. 
~~~!!!'!!"'!"!!'!"!!!!!!'!!"'!~~~~~---! -----------

lnci Gibi, 
SAÖLAM 

Z a ri f 
~ Di~ler <;ehrenin hakiki zinetidir 
llnun i~in 

Ferit 
DI~ MACUNU 

Kullanm1z 

l<oku, 
L'.!·~zet 

\te s1hhi bak1mdan 
fevkalädedir 

~QijYÜk 15 
'ltMt kuru"'-tur 

l"''I Yalmz " 

Taptan 1\lanlara 

S. Ferit ~ifa 
~rcnzilttt 
Eczanesi 

Hükiimet s1ras1 

~~C*=k~~i*i~~~ 
lkire l'kt ( TAN ) Sinemasmda >+ ~ fme 1 e: • - Tel. 3143 )+ 

3 Nisan <;ar§ambadan itibaren ~ 
P.f eydana gelmesi i~in iki sene ~ah~an ve hesaps1z )+ 
ltlasraflar ve fedakärhklar edile ilim heyecan filmi 

(ALT IN) 
~lhi Kadm BRIGITTE HELM ve PiRRE BLANCHAR 
,:ans1zca sözlü ve TÜRK<;E izahath senenin en büyük 
ll' heserini bugün « T AN » da görecek ve sinema sanayii 

111 Yiikseldigi bugünkü dereceyi hayretle kar§1layacaksm1z 
~YRICA: 

C1Ig1n U~u§ 
ve ~ 

DÜNYA =~~++.v+d 

( Halkm Sesi ) 

Büyük Süley
man lokantas1 

Hüklimet caddesi No.36 
Son mü§terilerimizin arzu

su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba§lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, babk 

ikinci yemekler - Pilav, 
börek, makarna 
Ü~üncü yemekler - Umum 

tatl1lar ve kompostolar 

Oln1ak üzere (-!5) ku
ru~tur.) (1-15 „ ----= 

!~..,,. 
l~I), . \. 

~ .~:l.p 
__/, ~~ ..,.... . 

~ . 

Yüksel 
- -----~ -

Kabaday1 
Yüksel rak1s1 az zamanda 

Kabaday1 rak1s1 kadar yük
. selmi§tir. 

b,, -·'' 
, 

11defa isv~;t\;~~~ I;~~~~:!i1n 
~aha onda bir kalmhgmda olup Q dünyada e§i yoktur. 
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• h b Jd Bir bi~ak ok~ar gibi 10-15 
YUZUM 1. a~a 0 u. tra§ yakar. izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 
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~, ~ ~ ~ ,~ ~„ ~~·~.~ v.~ ~J ~ ~~. ] ~r 1 
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3151 
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.!lti11\t1~1!1~ <i1,1lWIJ1~1rtJU!!1 l1!IIDJ1:l~1it1'~11!J,~·1l11l!IDJ!!l!1tll!i•1!1JllJ11J11mll11tlJl!Jlt!JIDJ:rl.IID![!J ~ Ge~eu sene (HA R P) fil~i~d.e .al~1§lad1g1m1z (~nna • 
~ M · · 2 b .. ··k d.kk f'l . ~:: ~ Bclla) ve (Charles Boyer) g1b1 1k1 yuksek sanatkarm 
"E evs1mm uyu ve 1 ate §ayan 1 m1 ~ ~ tt kl b. h • 
~ ~ ~ yara 1 ar1 ir §a eser .= 
~ 1 - 30 Gün Prenses R ;.·: ~ 
~ ~ .;(,~ r' 1LK1 N K AN (Coravane) "•~ 
~ Ba~rollerde M. BÜTTDRFL Y'in sevimli ~ifti ~ '"•i' ~ 
~ SYLVIA SIDNEY ve GARY GRANT ~ !•: 
~" V "Idl ~~ S - ~ocugumu ~a 1 ar ! ~ 
~ Bütün dünyay1 aläkadar eden bir hadisenin romamd1r ~ ~ 
~ Ba§rollerde: DOROTHEA VIECK - ~." 
~ Bu iki Frans1zca sözlü müstesna filmi ~ :.: 

Ba§tan ba~a a§k, heyecan ve musiki filmi 
AYRICA 

~-1 i K i }\ S 1 l( (gülün~lü karikatür komik) ~ 
T U R <; E ( F k ) dünya ~ 
Eihazath yeni 0 S havadisleri is•w 

~ . . . . ~ ~ 
~ E L ff A M R A „ !daresmd~ M1lh ~ ~---
~ „ K~tup?ane Smemasmda ~ ~ SEANSLAR 
~ G 0 R E C E K S 1 N 1 Z i ~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
~ SY: „,. -,_ · ' ·· • ·~tlö#~. _..._ .-.· •. :.ll;.- ~ "•~ Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) 
~ B h f h ~ ~." ~ u a taya ma sus = i = Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 
~ SE ANS SAAT LA R 1 ~ {' ------------------~ ~ *'#. • 
~ 30 Gün Prenses: 16,10 -19 ve 21,30 ~ :.: D 1 K .. K A T : : 
~ <;ocugumu <;ald1lar: 15 - 17,45 ve 20,30 ~ ~ Hergun 21,15 seans1 ucuz [HA L K] seans1d1r. 
~ Per~embe günü 13,30 da, Cuma günü „12 de ba§lar. • 1~ Fiatlar 25, 35, SO kuru§tur. : 
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rardan dönmezdi. $övalyenin aff1 cihetine 
hi~ yana§mad1. 

Vaziyet cidden vahim ve nazik bir saf
haya girdigi i~in Lädi Edit de kraldan Sö
valyenin affm1 ri~a etti; bu da krahn hidde
tini arthrmaktan ba§ka bir§eye yaramad1. 

Kral, Edite: 
- Siz, sara.<1 hemen terkedecek ve bir 

manasbra kapanacaksm1z; Sko~yah ~övalye
ye gelince: o da idam edilecektirl diye ba
g1rdi! 

Eger, Eyyübi hekim, krahn hayahm kur
tarml§ olmak itibarile Sir Kinetin kendisine 
bag1§lanmasm1 istememi§ olsayd1, idam hük
münün en k1sa bir zamanda tatbik edilece
gine hi~ §Üphe yoktu. 

Elhekiin':O tam sirasmda 2'elerek bu rica
da bulunmas1 vak1a kolay kolay netice ver
medi. 

Kral Ri§ar, Sir Kinetin affmdan ise, ha~h 
ordular elinde bulunan müslüman esirlerden 
bin danesinin affma raz1 oldu. tek $övalye 
idam edilsin diyel 

Fakat bu garip hekim, Sir Kinetten, Sir 
Kinetin saghgmdan ba§ka hi~bir §eye raz1 
olmad1: ve: 

. - Ey kudretl kral, bu bedbaht ~övalyevi af 
etmezsen bende seni bütün cihana merhametsiz 

Saläheddini Eyyübi No. 23 
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bir m1zrak ile yaralanm1§ 1 oldugu halde, ö)ü 
gibi yerde yatmakta idi 1 

Tnsavvurlarm üstünde bir ye'is ve eleme 
dü§en ~övalye, yarah köpegin üzerine egildi; 
yaras1m görmek istedi. 

Kendisi isin hi~ te me~hul olm1yan bir ses, 
Elhekimin §esi üzerine kalkb. 

Her i§te fevkaläde bir mehareti oldugu 
herhalinden anla~1lmakta olan Eyyübi hekim 
hayvamn yarasm1 ~abucak sard1. Y amndaki 
hademeden birisine yarah kapegi $övalyenin 
~admna götürmesini emretti. $övalyeye de : 

- Merak etmeyiniz ! 
Dedi. Ayni zamanda, $öyalyeye dikkath, 

dikkath bakh ve: 
- Fakat dostum size ne oldu? Sizi pek 

büyük bir ye,is ve elem i~inde görüyorum, 
ne oldunuz? 

Diye sordu. 
Sir Kinet, Eyyübi hekime ~ok derin bir 

itimad be§Jiyordu. Bunun i~in ba§mdan ge
~en badiseleri ba§tan sona kadar anlatb; he
kim ba§1m salhyarak dinledi ve : 

- Vaziyet hakikaten nazik ve mühim ! 
Kral Ri§arm böyle bir vaziyeti ho§ görmiye
cegi ve kolayca affetmiyecegi de muhakkak
hr. Size bir§ey tavsiye edeyim: Vak1t varkcn 
hemen ka~tmz, ve benim hükümdarhk yan1-
na s•g101naz ! Dedi 1 



Sahife 4 

~~~~~~8~~~~~1:@ 
!lllmß m llh~1nnmma~1llinmn11m~lllim~ '!"'"' II~ ~ ]n . m„~111lllLUJ~11L~:m1L~UP~!.1lliLwml:~iln„~!~ ::i ~ 1 ~ I · „.,.,.. ~ 
~ Türklerle Kar§I Kar§ya ~ II 
~ Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 
[I ANRI FÖY RE~AT jSANLI ij] 
~~~~ - 20 - ~~~~~ 

Erkan1 harbiyenin haz1rlad1g1 gece hask1n1 
yap1lsayd1, hi~birin1iz sag dünn1iyekti ! .. 

Etraf1m1z~mermilerden de
lik de~ik oldu. Bunlar ara
smda bulunan bir~ok patla
m1~ ubuslar da vard1 ki, her 
dakika bir tehlike te~kil et
memeleri i~in onlari toplay1p 
att1r1yorum. 

Aym yedisinde general 
Gevenal siperlerde dola~1r
ken tarn alnma isabet eden 
bir mermi ile öldü. 

0 gün i~in dü~ünülen bir 
taarruz bu yüzden geri b1ra 
k1ld1. 

18 Aaziran Cuma - Bu
gün top~u kumandam' bin
ba~1 Aldeber tarafmdan da
vet edildik. Acaba bu davete 
sebeb ne? 

Y enni elbiselerimden birini 
s1rbma ge~irerek Seddülba
hit de bulunan erkämharbiye 
riyasetine gittim. 

i~eriye girdigim zaman er
kämharbiyeye mensub bir~ok 
zabitler toplanm1!l bir~ey 
bakkmda görü~üyorlard1. 

Binba~1 Bldeber, beni gö
rür görmez, Anadolu sahi· 
linde bulunan bir Türk ba
taryasm1 imha etmek i'rin ii'r 
yüz ki§ilik bir gönüllü ala
yma i~tirak edip etmiyece
gimi sördu. Verilen izaha
bnda benim bataryama men-

sup efrattan 10 ki§i alaca
g1m1 ve benim top~u zabiti 
olmam hasebiyle bu batar
yanm mevkiini iyice bilmem 
lä:1.1mgeldigini söyledi. 

Dogrusunu söylemek lä-
z1mgelirse, hi~ böyle bir 
teklif kar~1smda kalacag1m1 
tahmin etmedigim i~in epiy 
§a§1rd1m. 
Me~hul bir arazi üzerinde 

gece yap1lacak bir baskmm 
ne kadar tehlikeJi olabilece
gini ve dü~man tarafmdan 
muhafaza edilen bu yerlerde 
imha edilebilecegimizi anlat
hm. 
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Bu te~ebbüsün te§kilähm 
her ne kadar anJatmaga ~a
h~d1msa söz ge~irmege mu
vaffak olamad1m ve netice
de bu vazifeyi kabul ettim. 
Oradan ayr1ld1ktan sonra ge
ce i~in hazlJ'lanm1~ ve bana 
refakat edecek 10 gönüllü 
bulmak i~in bataryama dön
düm. Bu on gönüllüyü ara
d1g1m zaman bir tek ki§iyi 
bile müracaat etmedi Efrat 
burada käfi derecede ölüm
le kaq1 kar~1ya bulundukla
rm1 ve yüzde fyüz bir ölüme 
ko§mag1 hi~ arzu etmedikle
rini söylediler. 

Nihayet evli olm1yanlardan 
dört ki~i bana olan merbu
tiyetlerinden dolay1 ikna et
mege muvaffak olmu~tum. 
Bunda sonra kanma bir ve
da mektubu yazd1m. <;ocuge
mun fotografm1 son bir defa 
öpdükten sonra gece verile
cek emri beklemege ba§la
d1m. 

Saat 22 de telofonun ~in
g1rag1 ~mlad1g1 zaman büyük 
bir heyecana kap1ld1g1m1 iti
raf ediyorum. Demek ki ar
bk gidiyorduk. 

Fakat hay1r, erkam harbi
ye zabitlerinden yüzba~1 Düf
lo son dakika baskm hare
ketinden vazge~ildigini ve 
te§ebbüse i~tirak etmegi et
megi kabul ettigim i~in bin
ba§mm bana te§ekkür etti
gini bildiriyordu. 

Her ha1de bu baskmdan 
kimse dönmiyecekti baz1 
kendi kendime sordum. Er
käm harbiyenin etrafmda bir 
suru gen~, bana ve ni§an 
almak i~in can atan za~it 
varken benim gibi ya esgi 
ya§h ve evli bir zabit intihap 
etmekte ee mana vard1. 

18 Haziran sabah1 kayde
dilecek bir hadise oldu. Ke
revizdere · ile eski Hisarhk 

Sir Kinet bu teklif üzerine geri, gen ~e
kildi: 

Ne? ben, ben mi cehennemlik olaca
g1m?„ Diye hayk1rd1. 

- Sana dinini degi~tir diyen yoktur ca
mm! Hatta vatanda§larm aleyhine siläh ta 
kullanma. Y almz bir sulh ämili olmaga ~ah~, 
yeter! Tariki Dünyaya elinle götürdügün 
sulh ~artlar1 ne idi biliyor musun? 

- Hay1r bilmiyoruml 
- Senin götürdügün sulh telifnamesidir. 
Harbetmekten ise, Kudusu yari, yanya 

taksim esas1 vard1r. Ve sulhn tahkim i~in de 
Lädi Edit Plantajenet Salaheddini Eyubiye 
zevce olarak takdim olunacakh. Seninin yol-

du tam§tJgm Türk beyide Saläheddin nam1-
na müzakereye sefir idi!. 

"Kral Ri§ar bütün bu te~ebbüs ve teklif
lerden habersiz idi; fakat diger reis ve ku
mandanlar bütiln bunlar1 biliyorlar ve hepside 
bunlara can ve gönülden taraftard1rlarl 

$övalye Leopar: 
- Eyvah ... Lädi Eit, maddi bir§ey, bir 

ticaret e§yas1 gibi Saläheddini Eyyübiye sat
mak istcdiler. Eyvah!. Arz üzerinde bundan 
agg1r bir rezalet ve al~aakhk olamaz! Kral 
Ri§ar bu al~akhktan e}bet haber alacakbr. 

Diyerek krahk · ~admna dogru ko§tu. 

( Halkm Sesi ) 3 

•• 
Ogretici filimler i~in bir 

r nun haz1rland1 
ka- i Bulgaristanda 

[ Ba§taraf1 1 incide ] 

Yavruyuhan 
vicdans1z an 

b1rakt1? 
()kono111i bakanhg1 sinen1alarda filin1lerden 
evvel ög>..-etici filirnler <:rösteriln1esi düsünüvor b ~ • 

Ankara, 3 (A.A) - Bize verilen maliimata göre Ökono
mi Bakanhg1 memleket i'rinde ögretici filimler gösterilmesi
ni mecburi kilan bir kanunu lähiyasm1 Bakanlar Heyetine 
verilmi§tir. Bu läyihamn esaslarma göre bütün sinemalarda 
umumi filimlerin gösterilmesinden önce bir ögretici filmin 
gösterilmesi mecburi tutulacakbr. Bundan mada tamamen 
teknik ve ögretici mahiyette olarak ve devlet daireleri ta
rafmdan getirilecek filimler gümrük resminden muaf tutu
lacakbr. 

K t fabrikatörler·nin d0 lek-
•• 

leri 0. bakanl1g1ca etkik e ildi 
Ankara 3 (A.A) - Öko

nomi bakanhgmdan teblig 
edilmi~tir: 

Bazi kutu fabrikalan sa
hipleri ökonomi bakanhgma 
müracaat ederek ellerinde 
büyük kat'iyat ruhsatname
leri mevcut orman §irketleri
nin kendilerine ihtiya\:lar1 
nisbetinde kereste verme
mekte ve yahud yüksek fiat 
istemekte olduklarmdan §i
käyet etmi§lerdir. 

Ziraat bakanhg1 ile a~ag1-
daki esas dairesinde muta
b1k kahnmi§hr. 

Kutu ve kareste i~liyacek
leri iktlsat vekäletince tas
tik edilcek fabrikalarara or
mandan yalmz kutu kerestesi 

... ... ... . _,.._' 

arasmda bulunan 236 numa
rah sahil batarya gözcülerin
den birisisi denizde bir de
nizalb gemisinin pereskobu
nu görmÜ§. Gszcü dürbünü 
ile pereskobu takip etmi§ ve 
biraz sonra suyun yüzüne 
~1karak güne§te parlayan bir 
benizalb gemisi görmü~. 

Bu hadise derhal telefonla 
Seddülbahirdeki umumi ka
rargäha bildirilmi§ ve emir 
beklemege ba~lam1~. Vak1t 
ge~iyor, bu denizalh gemisi 
herkese §Üpheli görünüyor. 

[Arkas1 Var] 

- 114 

-11 

idama Ma 

'r•karmnk ~artile vc müzayc· 
de suretile kokner kah mii
saadcsi veriJecektir Alaka
darlarm nazan itilama vazo · 
lunur. _ ___ „„_ 

1 Ve · ler 

1 

Heyeti 
o and1 

Ankara, 3 ( A.A ) - icra 
vekiller h eyeti bugün ismet 
f nönüniin reisliginde toplana 
rak muhtelif i§!er üzerinde 
bulunmu§ ve bu i~lere aid 
kararlar vermi~tir. 

, Komünistlikmi 
istanbul (Hususi) - Müd

deiumumilik $ahabettin ad
h bir gen~ hakkmda takibat 
yapmaga ha§lami!jbr. Bu genrr 
"Yeni gidi§„ adh bir mec
mua basd1rm1§, fakat henüz 
ne§retmemi!jtir. Tarn ne~ret

mek üzerc iken baz1 mali 
mi.iessesclerle hükiimet mü
esseselcri aleyhinde emsa1siz 
ne§riyat yapmakta oldugu 
habe1· almm1~br. 

$ahabettinin evinde yap1-
1an aramalarda da komünist
lik propagaodas1 yapan baz1 
evrak ve gazcteler bulun-
mu§tur. 

Kral Ri§ar dogrudan dogruya Sir Kinet
ten bayrak hadisesini dinledigi zaman, hid
detinden yerinden f1rlad1 ve hattä $övalyeyi 
kendi eliyle öldürmck istedi. 

Bu hiddet ve ~iddet, $övalyenin Lädi 
Edit hakkmda Prenslerin tasavurunu söy
lemcsine ragmen de sukf.m bu1mad1. • Kral: 

- Ladi Editi senin gibi hain bir isko~
yah ~övalyeye zevce görünmektense bir din 
dü~manmm haremi görmek s;ok daha eyidir. 

Dedi ve dini merasimini yapblctan sonra 
Sir Kinetin, yani fedakär ~övalye Louparm 
ba~mm vurulmasm1 emir vc celläd1m da dog
rudan dogruya bu i~e memur etti ! 

Dini merasimin yap1lmas1 i~in bir Korme
lit papas1 ~agrild1. 

Vekayiin böyle pek fcci bir ak1bete 
varmasm1 kraJi~e Beraiyeyi, yapbg1 manas1z 
~aka hasebile ~ok müteessir etti ve nc olursa 
olsun ~övalyenin affm1 elde etmek i~in zevci 
kral aslan yürekli Ri~arm yanma ko~tu. 

Fakat kral, öyle kolay, kolay yumu§ar 
bir adam degildi. Bir defa verdigi bir ka~ 

~erlerken :_ öldürU:melerini · ta
sarlam1§lard1r. 

Köylüler hi~bir §eyden ha 
beri olmaks1zm, pusuda bek 
lemekte olan Bulgar asker
lerinin kur§ulan altmda, da
ha önce can vereceklerini 
hesaba bile katmadan, hu
duda dogru •yolanm1§lard1r. 

Bundan öte ne olmu§ ne 
gitmi~, nas1I öldürülmü§ler, 
buralan iyice bilinememekte 
ise de, pusuya dü~tükleri 
muhakkak oldugu i~in Bul
gar ba~vekili hadiseyi haber 
ahr almaz, clerhal tahkikat 
yapacagm1 söylemi§tir. 

~imdi Bulgaristan Türkleri 
bu tahkikatm vereccgi neti
ceyi ve su~lularm meydana 
~1kanhp ~1karilm1yacag1m 
ögrenmek istiyorlar. 

e· 

<;orakkap1da F aikpa§a p 
kmda bir agacm altmda 
rak1lm1~ ü~ günlük bir 
~ocugu bulunmu§tur. c; 
Ü§Ümü~ oldugu görülen ya 
rucak; zab1taca memlek 
hastanesine gönderilmi§se 
orada olmü§tür. <;ocu V 

oraya b1rakm1§ olanlar 
taca aranmaktad1r. 

Yang1n 
Gece saat 23,5 te Piyaloi 

hanmda K1rkaga~ belediY 
sinde yaz1h 2 numarah ka 
yona §Oföa Mehmed taraft 
dan benzin konurken eli 
deki gaz lämbas1 deyril 
ve benzin tenekesi patlanll 
hr. Derhal yeti§en itfai 
ate~i söndürmÜ§tür. 

Panay1r i§le 
Panay1r komitesi bugU~ 

belediyede toplanacak, paP 
y1r bürosunun kadrosunu 

Sel~ukta Efes harebesinde ~ah~ma tarzm1 tesbit ed 
bulunmu~ olan baz1 eserlere cektir. Komite ba~kam 
ait bir müzc me~heri a~1la- B. Behcet Uz Lypzig ~ 
cakhr. Bunun i~in bir bina Bari panay1rlarmdak1 tetki 
temin edilmi§tir. 1 leri hakkmda da izahat " 

1 -·-- 1 recektir. 

Y ar1n i ma~lar 
- Ba~taraf~.1 ~neide - l Askere Dave 

ve:ya zay1f deg1ld1rler. 31 DOGUMLULAR 1 
lki tak1mm kuvvetlerini bu . MUA YENEYE ~AGRI 

suretle tahlil ettikten sonra 1 

as1l oyun neticesi yeni §ek
liyle ~1kacak Altay for hat
tmm oyununa baghd1r. 

Eger Altay forlari go! p
karacak düzgün bir oyun 
gösterirlerse ma~t kolayltkla 
kazanabilirler. Fakat bütün 
tesirine rag·men yarmki oyun
da da forlar verim noktasm
dan zaif hareket edecek 
olurlarsa ma~1 kazanmalar1 
mü~külle~ir. 
~ampiyonanm hemen he

men son hamlelerinden birini 
te-?kil eden bu ma~m häkem
ligide gene K. S. K. tan 
bay Esada verilmi~tir. <;ok 
k1ymetli ve temamiyle bita
raf gördügümüz bu gen~ 
häkemimizin idaresinde iz
mirin eo teknik hücumlarma 
malik bulunan iki tak1mm 
yarmki kar~1la~mas1 cidden 
zevkli ve heyecanh olacakbr. 

Bu ma'rtan sonra Altmor
du-izmirspor günün en son 
ma~1m yapiläcakh. 

Sabahleyin saat 10 S. K. S. 
$arkspor, .saat 12 de Buca 
Tür kspotla kar~1la~acaklar
d1r. 

Son zamanlarda baz1 ha-
kemlerimin temiz ve dürüst 
idaresi spor siitunlanm tek
rar sahaya akm ettirmege 
käfi gelmi~tir. Hakem derdi, 
izmir sporu i~in tehlikeli bir 
hastahkh. Hakemlerimizi bu 
hareketile Alsancak alammn 
sinesinde toplad1g1 seyirci 
~ayam memnuniyettir. Spor 
sevenlerinin gösterdigi bu 
aläkanm devam1 ise hakem
lcrin yard1mile kabildir. 
Ge~en hafta baz1 hakem 

arkada~larm ufak tefek tek
nik hatalarmm tekerrür et
memesini gönül ~ok arzu 
ediyor. Aksi hareket ise mem
leket sporuna suikashr. 

ISMAIL HAKKI 

1 
J 
J 

331 Dogumlu efradm · 
yoklamalarma ba§lanm1t . 
Memur nahiyelere gitmi§t 
Mezgiir dogumlulardan iz . 
rin yerlisi olanlar ve fki~e 
melik civarmdaki mahallel 
efradmm nisanm 13 -14 gO 
nü iki~e§melik Halk f1rk 
binasmda 15 -16 günü 'f~ 
kilik Halk f1rkas1 binas1od 
20 - 21 inci günü GözteP 
Halk f1rkas1 binasind> 
22-23 ncü günü Bahriba 
Halk f1rkas1 binasmda 
kerlik §Ubesinden tayin e 
Ien memura müracaat 
yoklamalarmm yapbrmas1 
bu günlerde yeti§emiyenler ( 
May1s 935 ten itibaren pe 
§embe günleri §Ubeye gt 
meleri ilan olunur. 

AS. $. RS. V. ~~J 
H.~ 

hmir Ticaret MahkemesiDd 
Müddeaalevh : Ak§ebir~ 

Y ahtan mahallesinde otur~ 
ken bulundugu yeri belli 
m1yan ölü Ali Riza k1z1 N' 
ciye tarafma. 

Murisiniz vlü Ali Riza t' 
rafmdan izmirde oturan b 
va fabrikas1 sahibi Mehll'. 
N ecati tarafmdanda muri 
niz aleyhine aplan ala 
davasmm mahkemesi ~ 
olan 30/3/935 günlemecio 
ilänen yaptmlan teblig• 
ragmen gelmediginizden Ö 

rü hakkm1zda g1yap kar 
ittihaz olunarak usulün ~ 
inci maddesi mucibince te 
ligine ve muhakemets 
27/4/935 Cumartesi " 
saat ona b1rak1lmasma ~~ 
rar verilmi§ oldugundan 
dirilen gün ve saatte Il1 

kemede haz1r bulunman1z 
zumu ad1 ge~en 401 i 
meddesi muciblnce ilätl 
teblig olunur. 


