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Y eni bir ~arp11ma ve bogaz- 1 

la§ma olacak m1? 
hünyannz, hacamat vah1ln1adan, dünvan11z
dan ~bol hol kan akn1„adan bu di.inYa rahat 

eden1ivecek n1i? 
w 

Bu sabah ahnan tel yaz1s1 
duyumlarma bak1hrsa italyan 
liabe~ eline sava~ bildirimi
ni and1ran ürküdücü bir no
ta vermi~br. Bazi gazetele
rin bu duyumlan aydmlata
tak bi~imde yazd1klar1 ba§ 
Yaz1lara inamlabilirsa yeni ve 
kanh bir ~arpi§manm ilk 
adun1 ablm1~, ilk kur~unu 
••ktlm1~ demekti. 

Almanyadan ~1kan dünya 
rahats1zhgm1 gidermek i~in 
diplomasi doktorlarmm bir 
~are arad1klan ve bu siyasal 
bastal1klar1 ni§ter vurmadan 
llyu~turucu bjr ka~ ilä~la iyi 
ttrnege ~ah§bklan bir vakit
te italya - Habe~ eli du
rurnunun gene korkun~ bir 
\'.ehre görmesi bütün acuna 

11~österiyor ki bu hastal1k bir 
"•~amat görmedn, bir (ame-
~ 11• ... q ~ r;11 
-·. ~ biUid h1udl 

. lbnisuuda 
lkinci hir suikasd 1111 

haz1rlann11~? 

: 

liayt ) yaptlman - daha a~1k
~as1 - bir~ok kan dökülme
den hasta dünya rahat ede
miyecek, rahat duram1ya
cakbr. 

Belki bu, politika doktor
lazmm, top, tüfek fabrikatör 
lerinin bir gör§Ü, bir sezi~i
dir. 

Fakat ni§teri vuran diplo
matlarla top tüfek fabrika
torlan, ac1y1 duyanla, kam 
ak1tacak uluslar, ~ok ac1 
görmü§, ~ok yasa dü§mÜ§ 
insanlar oldugundan bu ke
re de u~urumun ucundan 
yuvarlanmadan kurtulmak 
olagan bir i~ olacakbr. 

0 haldc dünyay1 yeni bir 
bogazla§madan koruyabilecek 
yalmz uluslarm ak1lhca dü
~ünceleri olabilecektir. 
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Venizelos 
Yaral1d1r 

Napo1i 5 (A.A) Bay 
Venizelos sol ayagmdan §ici
detli sanc1lar duydugundan 
yatagmdan kalkamamakta
d1r. Dola§an §ayiaJara göre 
eski Yunan ba§bakam ihti
läl günü ayagmdan almt§ ol
dugu bir yaradan mustarptir. 
11;.i1 ll!;,111 11;11 fi ___ • ~ 
h, nll luu1tl huodl ~ 

Dün Altay 4-0 Göztepeyi yene
rek §a~piyonluga namzedoldu 

IBNISUUD 
l l~tanbul - Hicaz krah 
dbn1s~uda Y emeniler tarafm
l an •kinci bir :mikasd haz1r 
llnd1g1 anla§tlmi§br. Kralm 
~uhafazas1 i~in §iddetli ted
k!rler almmi§br. ~üpheli baz1 
1itseler tevkif edilmi§ti~. 

11
• stanbul - Hicaz krah lb

b:suud Temmuzda Avrupada 
b r seyahata ~1kacakbr Kral 
l~ s~yehab Surye, Lübnan, 
)'." Urk1ye yolu ile yapacak ve 
"r~nsaya kadar gidecektir. 
uon" .._ U§te M1sira ugramas1 
. Uhtemeldir. Bu seyahatm 
~asas1 bir maksutla yap1la 
~ Kl söylenmektedir. 

1!ansa-bel~ika 
~aret müzakereleri 

ti liiksel 5 (A.A)- Frans1z 
tita?et bakam bay Mar§ando 
1:ret müzakerelerinde bu
h lllak üzre bu sabah bura
di, gelrni§ ve müzakereler 
•aa~ri i§leri bakanhgmda 

13 te ba§lamt§br. 

935 - · 936 izmir §ampiyo
nasm en mühim kar~1la§mas1 
dün Alsancak alamnda ya
p1ld1. At ko~ulannm ba§la
mt§ olmasma ragen saha ~ok 
kalabahkb. 
Seyirciler arasmda vali ge

neral Käzim Dirik ve C. H. 
F. ba§kam bay Avni Dogan 
ve Manisa saylav1 bay Refik 
§evket bulunuyordu. 

Altay dün göztepeyi 4 - 0 
gibi olduk~a mühim bir fark
la yenerek izmir sampiyon
lugunun ba§ma ge~ti. Per
§embe günü yazim1zda yaz
d1g1m1z gibi dünkü ma~ta 
Altay forlan ele ge~en mu
hakkak gol f1rsatlanndan 
istifade edebilseydi bu ma~ 
4 - 0 degil sekiz s1f1r olurdu. 

Altaym k1ymetJi on biri 
dün o kadar güzel oynad1-
lar ki bu ~ocuklara memle
ketin temsil hakk1 verilebilir. 

Mapn ~akemi K. S. K.
tan bay Esatb. Her zaman 
tebrik ve takdire läy1k olan 
bu gen~ hakemimiz dünkü 
ma~ta da sahay1 dolduran 
bütün seyircilerin takdir ~e 
alk1§larma mazhar oldu. Sa
bahleyin icra edilen ~ark
spor-K. S. K.-Buca-Türk 

spor ma~larmdan sonra ha
kemi takiben evvelä Altay
hlar bütün tribünlerin §id
detli alkt§lan arasmda alana 
~1kblar. Biraz sonra da Göz
tepe tak1m1 göründü. Göz
tepe tak1m1 muhakkak Al
tay1 yenmek azmile merkez 
muhacim, sol a~1k ve sol 
beklerinin yerlerine aJd1klar1 
yeni ü~ oyuncu ile ~1kblar 
Buna mukabil Altay sol a~1k
lar1 kü~ük Hakk1dan mah
rum müdafaaya Fuad1 al
m1§lard1. 
Ma~ ba§lar ba§lamaz der

hal häkimiyet tesis eden 
Altay uzun zamandanberi 
devam· eden §ans1zhg1 yüzün
den bir türlü neticeye vas1l 
olam1yordu. Birinci devre 
Göztepenin yapbg1 ü~ güzel 
a~1k müstesna oyun tema
mile Altaym häkimiyeti ve 
güzel oyunu altmda ge~ti. 

Altay bu devrede Basrinin 
forner vuru§undan ve ilyasm 
ayagmda ancak bir gol yapa
bildi. 

lkinci devrede Göztcpe ta· 
k1m1 baz1 spor anlar gen~leri 
tarafindan yap1lan bir tabiye 
i)e oyuna ba§lad1. Fakat bu 

- Sonu 4 üncüde -

ADI 
0 Streza k e:r~ä.111..,;;i,1 e e • • e 1cey1 vere 

cekmi? Ba ak D ld bu onferansa 
•§tira m·ye e 

Miläno, 5 (A.A) Kor- vc .Sark misakma maruz bu-
riere Della sera ingiliz mat- lundugundan bu misakm im-
buahnm Streza konfera11s1 zast Lehistam kak'i olarak 
hakkmda, bu lrnnferansm 

rr~::::__~ •mmm""i\ 
yalmz Sir Con Saymen ilc o 

Bay Eden tarafmdan muhte- ~ : e 
lif fhükumet mcrkezlerinde '/e 11 
yap1lan tetkik seyahab neti- ,- ll 
celerini Fransa ve italyaya Stokholm, 5 (A.A) - 1' 
bildirmekten ibaret kalaca- Büyük Erkämharbiye Ba§- ~ 
gma dair olan ne~riyah ile kam hükümete yazd1g1 bir ll 
me§gul olmaktad1r. Bu gaze- lt mektupta Uluslar Aras1 ll 
te böyle bir programm 4rOk ~ vaziyetin kar1§mas1 neticesi U 
dar o!dugunu ve eger bir 1 olarak isve~ mudafaa kuv- n 
netice almmak istenilirse vetlerinin läz1m geien harb U 
Strezanm müzakerah ile silählarile techiz etmek ~ j 
müsbet hareket arasmda bir üzere tedbirler ahnm.as1m U 
birle§me hath te§kil etmesi ~ istecni~tir. ~ 
Iäzrm geldigini söylemekte- ~ Erkämharbiye Ba§kam • 
dir. Ümid olunabilir ki bu bundan ba§ka askerlerin ·~ 

• §imdiki mudafaa te§kiläb 
güne kadar yalmz bir tara- ll dahilinde taJimlerini daha 11 
fm fikirlerini toplamakla ik- ~ eyi bir §ekilde yapabilme- U 
tifa etmi§ olan Fransa ve tt Ieri i~in ayrica tedbirler n 
ingiltere, §imdi müsbet bir ~ almmasim da istemi§tir. ~ 
karar ittihaz edecektir. ~ ~ 1 

~~~~···~~~ Ayni gazetenin Paris mu- Almanyanm kucagma ata
cakbr. 

Diger taraftan Lehistan 

Tuna misakmm teminat~rla
rmdan biri oldugundan, ital
ya Lehistanm müzaheretini 
csash teläkki eder. 

Paris 5 (A.A) - ~imali 
~arki hudutlarmm ve istih
kämlarmm muhafazasm1 te
min i~in cenuptan ü~ piyade 
taburu gönderilmi~ti. 

Londra 5 (A.A)- Taymis 
gazetesinin galemento mu
habiri yaz1yor: 

Ba§bakan bay Mak Donald 
§itndilik Streza konferansma 
~ahsen i§tirak fikrinde de
gildir. Bu konferans ingiliz 
bakanlar1 tarafmdan muhtelif 
hükumet merkezlerinde tet
kik müzakerelerinin son 
safhas1 o'makla beraber kat'i 
mahiyette kararkir ittihaz 
edecek degildir. Eger Stre-
zanm verdigi neticeler Al
manyay1 diger bir konfe
ransa d:ivet etmege müsait 
ise, bu bay Mak Donaldm 
konfcransta §ahsen i~tirak 
etme:tinin §ayam arzu bulun
mas1 ihtimali vardir. 

habiri §U malumab vermek
tedir: Fransanm ~ark hudut
larma müteveccih ohrak kül
liyetli askeri hareketleri ha
ber verilmektedir. 

Roma 5 (A.A) - Mümtaz 
bir italyan devlet adam1 be
yanatmda demi~tir ki: 

Selanikte bir asi zabit 
§Una dizildi 

kur 

" italya .Sark misakm1 Le
histan girdigi takdirde mem
nuniyetle kabul eder. italya · 
bu misaka teveccühkärd1r. 
Ancak Sovyet Rusya ve Le
histan ile olan müasebetleri 
dolay1sile büyük bir ihtiyat 
göstermek mecburiyetindedir. 
italaya Sovyet Rusya ile ~ok 
iyi münasebetlerde bulunmak 
tad1r. Lehistan ile de müna
sebetleri ihtirazkär olmakla 
beraber iyidir. 

Lehistanm Almanya ile ta-
kib ettigi siyaset dolay1sile ---Cflliir---
Mühim 
Diplomatik 
Bir h1rs1zl1k m1

1 
Japonyan1n deniz kon
ferans1 nu1rahhas1n1n 
di1)lon1atik esva vesi-.... 

kalan ka vboldu 
e/ 

Tokyo 5 (A.A) - Londra 
deniz konferansmda Japonya 
murahhas1 Korenin hükümet 
merkezi olan Suel §ehrine 
vas1l _ oldugu vak1t berabe
rinde bulunan diplomatik 
e§yadan mühim bir k1smmm 
kayboldugunu görmü§tür. Bun
larm arasmda bulunan vesi
kalarm ~ahnd1g1 zannedil
mektedir. 

- ---+ ....... -......---

Yunan l3akanlan aras1nda degi~ildiklcr 
l\1eclis f eshedilivor 

Atina 5 (A.A) - idama almi§br. Vükela heyetine 
mahküm edilmi§ olan suvari memur bakanlardan B. Mav-

yüzba§1s1 Bolans, sabehleyin ru Mihalis d1§ i§leri bakan-
Selänikte kur§una dizilmi§tir. hg1m deruhte etmi§tir. 

Atina 5 (A.A) B. <;aldari- Sab1k d1§ar1 i§leri bakam 
sin rahats1zhg1 dolay1sile ge- B. Maksimos Yunanistam 
neral Kondilis ba§bakanhk Cenevredeki fevkaläde i~ti-
muavinligi vazifesini üstüne [ Sonu 4 üncüde ] 
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Resimli makale: 
• 
lnsanlar1n uykular1n1 ka~1rtan 

ÖLÜM SA~AN TAYYARELER 
Canfo.rmt kurumak istiyen, gafil davranmak arzu etmiyen 

milletleri ya yerden göge. kar§I i§ gören yeni toplar icadma 
veya gök ortasmda birbirleriyle bogazla~maga ve yahutta 
göklerden ablacak zehirli gazlara kar§l koyacak son sistem 
maskeler bulmaga sevkediyor! 

Bakahm bu ölümlü tayyarelerle maskeli hayabn sonu neye 
varacak? 

C':i~~~~:&::3""1la\'!~!!3:1~ 1 1 

b ~ -·d 1• N kd• Ef d 1 lb. · Ah f A U ' Yaptmmz. En saglam yerli malmdan ~ifte provah qe e 1 a 1 ra 1na: As {eri E 1sen1zi Hcrhalde me s1m z a ~ifte diki§ Serpu§ ve Tozlukla birlikte alb liradan 
sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. Eski Pitpazar1 No. 15-17 Telefon No. 2042 
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DUYGULAR 
~~~L-r~Sc;1tk1 - ~~~~~11h •• 11 []-'~-"'-~ 

nuza yemm ederim. Cenab1- [~ 

Ona §Üphe yok. Aman hak huzurunda da almmz ~~l1M~~~~~~~~~!:g„€1:~~~~~t!~~~~~~~~~ 
dinleyin. Bana bu hava pek a~1kttr. Vatamm sevenleri 
dokunur. Musikinin sözleri Allah ta sever. Vatan sizden 
de vatan gayretinin yakbg1 ho~nuttur. 

yüreklerden ~1km1§ olmak Baksamz a ü~ devlet gel-
gerek. mi~ bizimle beraber ugra§l· 

(Asker. (Gönüllüler, Ab- yor. 
dullah gelir, bir böliik ge~
mege ba§lar. 
i§te adu kar§ida haz1r siläh 
Ar§ yigitler vatan imdadma 
Ar§ ileri ar§ bizimdir feläh 
Ar§ yigitler vatan imdadma; 

Rehberimiz gayreti merda
nedir 

Her ta~1m1z bir nice bin ca
nad1r 

Cana degil meyil bugün §a
nad1r 

Ar§ yigitler vatan imdadma 

Yara ni~andtr tendc crlerin 
Mevt ise son rütbesidir as

kerin 
Alb da bir üstü de birdir 

~yerin 
Ar§ yigitler vatan imdadma 

S1tk1 
-Aslanlarim, nereye gidiyor
sunuz? Dü§man defoJdu. 
Ace e bir i§iniz kalmad1. Du 
rup ta biraz Miralaym1z1 din
leyin, yemegi be~ dakika 
sonra yeseniz olmaz m1? 

Abdullah 
-Emredersen be§ saat son

ra yeriz k1yamet mi kopar ? 
S1tk1 

Siz bu tabyay1 cammzdan 
k1ymetli gördünüz. Herbiri
niz on ki§iye kar§l durdu
nuz! Doksan gündür ~ek:ne
diginiz belä, görmediginiz 
zahmet kalmad1. Türklerin 
namusunu göklere <;1kard1 • 
mz. 0 §anh babaJarim1zm 
evläd1 oldugunuzu gösterdi
niz. Bundan sonra Nereye 
giderseniz gidin. korkmaym 
nereye gitseniz de "Ben si
listire muhaf1zlarmdamm„ de 
seniz ummad1g1mz riayeti gö-
ürsünüz. Velev dü~man mül

künde olsun. Mert olan k1-
hcm1za. insan olan namusu· 

Kiral1k 
Muayenehane 

Hatuniye mahalJesinde 
Ke~eci)er caddesinde No. 
180 ü~ odah muayenahane 
kirahkhr. 

istiyenJer sabah saat 10 
dan 12 ye kadar ve 2 den 
4 de kadar a~1k bulunacak-
hr. 1-6 (24) 

Birinci fcra Memurlugun
dan: 

Göztepe Tramvay cadesin 
de 645 numarah evde iken 
halen ikametgäh1 mechul 
Muazzez tarafma: 

Daviye 2000 Iira ve aynca 
masraf borcunuzdan dolay1 
ipotekJi Cumaouas1 Ta~köprü 
mevkiindeki tarlamza ü~ ye
minli ehJi vukuf marifetiyle 
3/4/935 tarihinde 2000 lira 
k1ymet konulmu§tur. Bu tak
dir edilen k1ymete bir itira
zm1z varsa daireye müraca
atla bildirmeniz lcra ve ifläs 
kanunun 103 cü maddesine 
tevfikan ilänen ihbar olu
nur. 

Abdullah 
-Sanki gelmemi§ olsalar k1-
yamet mi kopar? 

S1tk1 
K1yamet kopmazd1 läkin 

s1kmh ~ekilirdi. 
isläm 

Ben o s1kmhya kai!dim, 
Biz yard1mc1s1z da bu top 
raklan h1fzedebilirdik ... Ölür 
dük .. Mahvolurduk„. yme 

1 magllip olmazd1k. 
Sitk1 l 

Öyledir. Fakat ni~in iane- 1 
den §ikäyet edelim! insani- j 
yet medeniyet bizi hakh gö
rüp te imdadmuza ko§unca 1 
neden memnun olm1yahm? f 
Bize yaki§an vatan muhab- 1 
bettidir, gurur degil. Asker- f

1 ler vatanm bir kaJesini kur~ 
tardt k. Bir~ok ~ ehit verdik. 1 
Haydi bakalim bana bir 

1 

(Y A~ASIN VA T AN) ~agmn. · 
Asker 1 

(Trambete ~almarak) 1 

Ya§as1n Vatan 
(Perde iner) 

«5 0 N» 

Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

A 
Abi - T embeJ, Ü§engen, 

Ü§enge~ 

Atebe ( bak: Asitan ) -
E§ik 

Ateh - Bunakhk 
Ateh 2'etirmek - Buna- J 

mak j 
Ate§, hararet - Ate§ (ot, 

ota~tan) 
Ate§gede - Ate§get 
Ate§in - Ate§ten 
Ate§in - Ate§li 
Ate§pare - Ate§ par~as1 
Atfetmek - Üstüne at-

mak, yastamak 
Äti (bak: istikbal) - Ge

lecek, as1, ileri 
Atiyen - iJeride 
Bervc~hiati, berve~hizir

A§ag1da 
Atik - Eski 
At§ - Susamt§hk, susuz-

luk 
At§an - SusamJ§ 
Avam - Karai 
Avampesend - Karalak 
Avanpro je- Öntasar (pro-

je- tsaar) 
Avare - Bo~gezen 
Av'ave - Havlama 
Avaz (savt, sada) - Ses 

. Avaz avaz - Bar bar, 
bang1r bang1r . 

Avdet - Dönme, dönü§ 
Avdette - DönÜ§Ün 
Avene - Y ardak, yar-

dak~1 
Avenk - SaJk1m, hevenk 
-Ävcr - Getirici, getiren 
Avn - Yard1m 
Avihte - As1h, asilm1§ 
Avize - Asman 
Äyä (bak: Acaba) - Aca

ba 
( Arkas1 V ar] 

G.. hk"' ' una ar ... 
- Trenden -

Bir köy hahrasiyle bugüu kalb1m kanad1; 
Oü§ündüm bulmak i~in neydi o k1zm ad1; 
Birden muhayyelemde parlad1 bu gülü~le„ 
Güzel Zelihac1gm yüzü son bir gülü~le. 
Gözleri sanki bir ~ift tath mavi mineydi 
Yüzüme hazin hazin bakub boynunu egdi. 
Anlatmak istemi§ti gögnünün günahm1 
Duyurmak istemi~ti daga ta§a ahm1 .. 
Sonradan ögrendim o; severmi~ bir (\:Obam 
Daha ondört ya§mda olmu§ a~km kurbam. 
Bu ugursuz sevdanm kahn bitmemi~ henüz 
Herkesten binbir azar dinlermi~ gece, giindüz .. 
Genei ha§ka, y§hs1 ba§ka azab eclcrmi§, 
<;ocuklar ta§a tutar.. " Kahbe oruspu ! „ Dermi~„ 

Bir gün pmar ba~mda bana da gösterdilcr .. 
<;ocuklar ta§hyarak; " Kahbe Zülha ! „ Oediler. 

istanbul : NERiMAN HiKMET 

11•••11 
ll!nlll 

Divane gö 

~u mükedder gönlüm tarumar oldu, 
Ha~meti katlanan divane gönlüm, 
iztirap alänu bir mezar oldu; 
Y egisi dinleyen bigäne gönlüm„ 

·:.-: 

"'. 
Kalbimin süruru tükenmek bilmez, 
BülbüJüm cu~eder fermane gönlüm; 
Güne§in müruru tükenmek bilmez, 
Senin de hayalin efsane gönlüm. 

* . "' 
Mecnuna yar olan ley!ä buJunmaz, 
HasretinJe yanar hüsrane gönlüm. 
0 öten bülbülü ~eyda bu)unmaz, 
Ne yaz1k §a§1rd1 divane gönlüm, 

* "' :,. 

(Sulhiyem gül olur ben ona an), 
Kalbimde_a~mI§h o ilk bahan, 
Ruhumda ~aghyan hazan rüzgän, 
Ben öliince gelin imane gönlüm .. 

1:..;11 
lhntll 

S. "Süreyya„ya 

MÜZAFFER ~ÜKRÜ 

VENiZELOSUN 
Marif etleri ... 
~~~-++oo++~~~

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserindcn 

-11 -
\:anakkalc Boga'l.1111 ·1;orlan1ak n1ün1kün de
gildi vc ihn1<; lntaatin1n kuvvctli hir ag1r 

top<_;u ile hitnaycsi hlz11nd1 
Daha ertesi günü Bulgar 

manavralan durdu. Bir gün 
sonra da Bulgar k1taatt, k1~
lalarma do:'ldüler. Kral Kos 
tantin, kendi telgrafm1 Ami
ral Kerre gösterer~k : 

- i~te, demi~ti, BuJgarla
rm Berlinden emir ald1klari
nm en büyük delilil 
YUNANISTAN HARBA 

GIRSEYDI „. 
Amiral, bunu hemen Ati

nadaki ingiliz sefirine ve 
Ba§vekil M. Askitc bildir
mi§ti. Bu vak'alar gösterir 
ki eger Yunanistan, bu es
nada iltiläf devJetlerine i)ti
hak etseydi, Türkiye, Bulga
ristan, Almanya ve Avustur
ya - Macaristen hi~ durma~ 

dan Atina üzerine yuruye
cekler ve iti)äf devletletleri
pe dii§man ordulanm dur
duracak kuvvelleri bulam1ya
caklard1. 

(Bu mütalea gayct dogru
dur. \:ünhü Venizelosun c;a-
nakkale taarruzuna i§tirak 
etmek istedigi 1915 martm
da, yalmz Avusturya Maca
ristanm S1rbistana kar§l 
240.000 tüfegi vard1. lman
ya da, bir o kadar verebi
lirdi. 

Yani 220 taburdan mü
rekkep Bulgar ordusu ve 
Türk ordusunun mühim bir 
k1sm1 vard1 Türk ordusunun 
istanbul, Bogazlar ve Trak
yada toplanm1§ olan büyük 

Odamda Mehtap 
Her gece kö~elerde k1vramrken° 1zdirap 
Titreyen perdelerde gülüyor bugün mehtap; 
Binbir (\:e~it ziyalar, sar1, penbe, yeizil, mor, 
Bir dahn gölgesi pencereme ~arp1yor. 
Burda gönliim y1llarca 1zd1raba kanmad1 
Karanhga ~arpbm da ba§tm par~alanmad1. 
Bir elim manzaras1 pz1yor yar1m, yar1m 
~imdi kara d1varda gen~lik hahralarim. 
Etraf1mda ne bir dost ne bir kadm nefesi, 
Y aJmz ben ve saatm kalbimde ~arpan sesi. 
Odam kap1 a~arken hergün yeni bir derde 
Ne tuhaf ay doguyor bu gece perdelerde 

CEZMl TAHlR 

Atc~ yamyor; 
Y amyor ate§, 
Kül olacak .. 
Daha dün 

ATE~ 

Bcy:iz1, l{Jrm1z1, sar1 
Rcnk!erle süslenen sa~lar1m1 

Kahretti bu ate~! 

Kararrn1~, kaybolmu~, 
Bilinmez bunun ad1l 

Bir sabah o benim karde§imi 
Köpekler gibi bogazlad1 

Bildigimiz, i~.tigimiz su, 
~u pmardan akan bir damla sudur. 
Bu, ne anne, nede toprak korkusudur. 

Y amyor ate§, 
Ab§ yamyor; 

Kiil olacakl 
ZIYA NEBI 

ONLAR. 
H1~kmklar bitti gözümde dindi, 
-Akan ya~lar- s1cak ak~amlar indi, 
Beiiren gölgeler arkamda sindi; 
Sürükledi beni ta uzaklara . 

Kimsesiz yerlerde olunca ak~am, 

iniyor i~ime ate~li bir gam, 
<;aglayanlar gibi co§upta ak§am; 
Götürler beni bo§ tuzaklara. 

Ge~ kalan bir yolcu gibiyimdir ben, 
Onlardan a§k ahp gözya§I veren, 
Onlarki beni de yelere seren; 
Onlardtr vicdans1z, ruhsuz kimseler. 

„~ .... =.-..-. ........ 

k1sm1, müstakil süvari livasi-
le beraber tarn alb kolordu 
idi. 

Bu alti kolordu 18 f1rka
dan mürekkepti ve a§ag1 yu
kan 250.000 ki§i idi. Demek 
ki o s1rada Yunanhlar itiläf 
devletlerine iltihak etselerdi; 
Almanya ve r 1üttefiklerinin 
bir milyon ki§ilik bir kuvve
ti ne kar~1 bir hayJi zayiat 
vermi§ S1rb ordusule, ingiJiz, 
Frans1z1arm <;anakkaleye gön 
dermek üzere haz1rJad1klari 
90,000 ld~i ve Yunan ordu
su vard1. Sirp ordusu 288 
tabur. 159 batarya idi. Yu
nan ordusunu d :i 200.000 ki
§i olarak kabul edersek de
mek ki bir milyon ki§iye mu 
kabil 600.000 Sirp, Yunan 
ve itiläf kuvveti ~1kabilecek
ti. Aynca itiläf kuvvetleri 
dag1mk bir vaziyette idiler. 

0 zaman Yunanistan har
be girseydi Türk ve Bulgar 
ordulari beraberce Yunanis
tam, Alman ve Avusturya 
Macar ordulan S1rbistam 
ezcceklerdi. <;anakkaleye 
~1kanlmak üzere haz1rlanan 
itiläf ordulari ise <;anakkale
ye gelirlerse kar§1larmda bi
zim ordumuzu, Yunamlara 
yard1m i~in Selänige gider-

ADNAN 

lerse kar§1larmda 1 ürk " 
Bulgar ordular1m bulacakla 
d1. Huläsa kendileri i~i 
maglübiyet muhakkak " 
mukarrerdi. . 

Yunan krah KostantiP1 

ve Yunan erkämharbiyesini 
kanaati §U idi ki karadan " 
denizden mü~terek bir bare 
ket yap1lmad1k~a <;anakkal 
bogazm1 zorlamak mümkii 
degildir ve ihra~ k1taat1P1 

kuvvetJi bir agir top~u ~t 
himayesi läz1md1r. Kral, 191 
de Yunanhlar tarafmdan bO' 
gaz1 zorlamak i~in haz1rl~: 
mI§ mufassal bir pläm Art>

1
1
, 

ral Kerre vermek suretiY 
itiläf devletlerine kar§l be~ 
ledigi muhabbeti göstermi~: 
Kral, bogaz1 zorlamak te§e .I 
büsüne i~tirakten istinl<" 
ediyordu; ~ünkü bunun aki~ 
kalacagma kanidi ve aske 
lerinin k'!nm1 beyhude yet' 
ak1tmak istemiyordu. 

Miralay Metaksas taraftl" 
dan yap1lan 1912 pläm, a~ 
hatlar1 itibarile muahhart' 
general fan HamiJton ta~ 
fmdan tanzim edilen ve t9~ 
Agustosunda general StO t 
fordun k1taab tarafmdan t•

1 bik edilen Anafartalar pi 
nmm ayni idi. 

( Arkas1 var ) 
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lnci Gibi, 
SAÖLAM 

Z ari f 
Di~ler ~chrcnin hakiki zinetidir 

Qunun i~in 

Ferit 
DI$ MACUNU 

Kullammz 

I<oku, 
l..1L!"'.ZCt 

Ve s1hhi bak1mdan 
fevkalädedir 

tn~~yük 15 "Pu yalmz kuru§tur 

"I'aptan 1\lanlara 

S. Ferit ~ifa 
l·cnzilc\t 
Eczanesi 

Hükümet siras1 

f*f1c***1c:lobbtc$c1c$cli_ 
~melikte: -( T AN )- Sinemasm~:l. 3143 Ji+ 

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

~ (ALTIN) 
~ahi Kadm BRiGiTTE HELM ve PlRRE BLANCHAR )+ 
f thns1zca sözlü ve TÜRK<;E izahath senenin en büyük )+ 
~ eserini bugün « T AN» da görecek ve sinema sanayii. 
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( Halkin Sesi ) 

Büyük Süley
man lokantas1 

Hükumet caddesi No.3ü 
Son mü§terilerimizin arzu

su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba§lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, bahk 

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

tathlar ve kompostolar 

Oln1ak iizcre ( 4:>) ku-1 
ru~tur.) ( 1-1.) „ _ =-= 

.14-•~ Yüksel 

• 

r~ . Kabaday1 
~ ~ Yüksel rak1s1 az zamanda 
~1 ·~„l Kabaday1 rak1s1 kadar yük-
~ J. ' - selmi~tir. 

ALTIN 
... & f a Go lt ( Altm ) tra~ b1~ag1 

,._ lsve~ ~eliginden, milimetrenin 

~aha onda bir kalmhgmda olup 
Q dünyada e~i yoktur. 
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.3 M · · 2 b" "k d'kk f') . ~ ~ Bella) ve (Charles Boyer) g1b1 1k1 yuksek sanatkarm 
~ evs1mm uyu ve 1 ate §ayan 1 m1 ~ ~ tt kl b. h 
~ ~ ~.; yara 1 ar1 ir ~a eser 

~ 1 - 30 Gün Prenses ~ :.: 
j ~ V 

!_-..: Ba~rollerde M. BÜTTDRFLY'in sevimli ~ifti !?=- ~ 
~ SYLVIA SIDNEY ve GARY GRANT Ei' ~ 

~ r V ,., ldl ~~ 1 - ~ocugumu ~a 1 ar ~ ~ 
· s··t·· d" IAk d d b. h d. · d fY' ~ ~ u un unyay1 a a a ar e en 1r a 1semn romam ir ~ lll„11 
~ Ba~rollerde: DOROTHEA VIECK f1 ~.~ 
~ Bu iki Frans1zca sözlü müstesna filmi ~ :.: 

CILKIN K AN (Coravane) lol 

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

~ 1 i K i ;\ S 1 K (gülün~lü karikatür komik) • 
T Ü R <; E ( F k ) dünya 
Eihazath yeni 0 S havadisleri 

SEANSLAR i E L ff A ~ R A K~t~;r::~n~fne!1~~:nda ! 1 
~ G 0 RE CE K S 1N1 Z ~ -;.._'#. Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
~ '~ ,:. -~ · f) :.: Per~embe: 13, 15, (Mektepli seans1) 
~ Bu haftaya mahsus ~ :•: Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 
~ SEAN S SAATLARI ~ ~----------~ ~ ~ . -------
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lanml~ olan köpegide hususi bir deve üzerinde 
birlik götürülüyordu. 

Bu kärvan bütün gün ~ölde ilerledi; ve 
Sir Kinetin bir Türk beyi ile ilk defa kar§t
la§ml§ oldugu mahnt Potarm C'ldugu yere 
vard1. $övalye Leopar ruh itibariyle oldugu 
kadar vücutlada yorgun idi. Burada konakla
d1lar ve Eyyübi Hekimin verdigi bir ilä~ 

sayesinde $övalye derin bir uykuya dald1. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
$övalye Leobar uyand1g1 vakit kendisini 

ipekten yap1lm1§ bir ~ad1r i~inde ve ~ok gü
zel, aga~hk, serin bir vahada huldu. Bu va
ziyetren Saläheddin Eyyübinin karargähmda 
oldugunu anlad1. 

Y am ba~mda esrarengiz Elhekim bulunu
yordn, fakat nas1l bir Elhekim? Ses ve sima 
ayni, fakat k1yafet tarn bir mücahid k1yafeti 
idi. $övalyenin sormasma meydan b1rakma
dan: 

- Evet, ben sizin tamd1gm1z ve krahmz1 
eyi eden Elhekim 1 Bne aym zamanda, Agna
di Manasbri yolunda sizinle mücadele eden 
Türk beyiyim ! Bundan ba§ka bir~ok i§ ve 
marifetlerim daha var, hem neye olmasm? 
Sizin de ikinci bir isminiz $övalye Leopar 
degil mi ? Dedi. 

Saläheddini Eyyübi No. 24 
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ve nankör bir kral olCJrak ilän edecegiml 
Dedi. 

- Ne? .. Nankör ve merhametsiz mi? Fa
kat bana raftzi veya bir dilenci desinler daha 
iyidir. Al istedigini! Belki bu hain Sk0Hahy1 
bir daha benim göremiyecegim bir yere gö
t·· ' ur. 

* * * 
Eyyübi hekim bedbaht ~övalye ile birlikte 

krahn yanmdan ~ekildi; kral Ri§arda bayrak 
hädisesinin nas1l ~1kbgm1 tahkik ettirmege 
ba§lad1. 

Bu hädisenin en ba~ sebebin krali~enin 
garib bir hevesi oldugunu anlad1g1 vakit kral 
~ok müteessir oldu ve krali~eye kar~1da biraz 
hiddet göstermek istedi. Halbuki krali~e, is
tirham ettigi affm verilmemesi yüzünden bü
yük bir sinir buhram i~inde idi. <;ok aglad1g1 
i~in ädeta hastalanmt§b. 

Kral, sert ve ha§in idi; herkes ondan 
korkar, herkes önünde tir tir titzerdi, fakat 
kra:i~e Branjeni önünde bu sert kral bir ku
zu gibi yum§ak idi ! 0 da sade krali~eden 
korkad1 l Bunun i~in kral Ri§ar, krali~eye 
kafa tutamad1tan ba§ka kusurunun affm1 rica 
mecburiyetinde kald1. 

Bu f1rsattan istifade eden Lädi Edit' de 
krala az fakat olduk~a manah birka~ sözden 
ba§ka bir§ey söylemedi; Edit bu sözlerle krah 
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~ Türklerle Kar§I Kar§ya 1 
~ Y azan : Türkireye <;eviren : ~ 
1 ANRI FÖV RE~AT 1SANLI iJ 
~~~~ 21 - ~~~~~ 
J\ltinc1 l'ürk f 1rkas1 taraf1ndan tutulan n11n 

takaya bir hücun1 yapI)'Oruz. l-4akat l'ürkler 
taraf1ndan püskürtülüyoruz 

F akat acaba Marmaraya büyük bir faaliyet gösteriyor. 
ge~en ve geirecegi bize yan- 19,5 luk iki ingiliz bataryas1 
h~hkla bildirilen bir f ngiliz bizden 220 metre mesafeye 
gemisi olmasm? Herkes ~üb- yerle~tirildi bunlar da J-\na-
he i~inde. Gimide bir sakat- dolu bataryalanna ate§ a~a-
hk oldugu muhakkak. caklard1. 

Herkes gibi bende dürbi- Y arm umumi bir taarruz 
nimle geminin vaziyetini tet- yap1lacak. 
kik ediyordum. 21 Haziran Pazartesi -

Aradan bir saat kadar Bugün Fasulya mmtakasma 
ge~ti. Denizin ortasmda bu- umumi taarruz yapilacak, 
lunan denizalh gem1sme bütün bataryalar fevkaläde 
Türkler bir tek mermi bile §iddetli bir ate§ apyorlar. 
atmad1lar. Birsz sonra Akbaba tepeleri 

Fakat biraz sonra gemi san bir duman bulutu ör-
harakata ge'terek bir tenezü tüldü. 
vapuru gibi denizin üstünde Sen Lui z1rhhs1 ya 1 mda 
olarak bogaza girdi. bir~ok gemilerle birlikte gc-

Tam <;anakkalenin arka- lerek Anadolu bataryalarma 
sma gidib gözden gay1b ol- birka'r mermi atbktan sonra 
duktan sonra geminin bir ~ekilip gitti. 
dü§man denizalb gemisi ol- Saat 6 da umumi taarruz 
dugu ve derhal üzerine ate§ ba§lad1. Kerevizdere mmta-
a~mam1za emir edildi. kasmdan bir miktar yer al-

Bundan sonra bu gibi ha- maga muvaffak oluyoruz. 
diselere meydan verilmemesi Elde ettigimiz Türk siperleri 
i~in sahile iki dane 10 luk ölülerle dolu. Bizim taraftan 
batarya yerle§tirild1. F akat da ~ok zayiat var. 
bu tarihten itibaren de hi~ Harekäb idare eden iki 
bir denizalh gemisi kendini binba§1m1z ag1r surette ya-
göstermedi ve bu iki batar- ralamyor. Geriye dönerken 
ya harbin sonuna kadar bir bataryamn yamndan ge~en 
tek mermi atmadi1ar. yaral1lar kazand1g1m1z arazi-

ingilizler Z1gw mdere üzerine nin pekaz oldugunu söyliyor-
~iddetli bir taarruz yapsyor-
lar. Harekät ~ok ~iddetli laF~kat 15,50 da bir Aferika 
oluyor, harekäta ge~en 24 livas1 Zuavlarla birlikte bir 
üncü fngiliz firkas1 bir mik-
tar arazi kazand1ktan sonra süngü hücumu yaparak bir 
büyük zayiat vererek geri irok zay1at verdikten sonra 
dönmege mecbur olunuyor. pek az bir yer kazand•lar. 
Bu meyanda Generallerini de Sag cenahta 173 üncü f1rka 
kaybediyorlar. Kerevizdere üzerine bir taar 

19 Haziran cumartesi-. ruz yaparak birka\: siper 
Sabah saat dörtte Kereviz- ald1larsa da Türklerin muka-
dereye bir tarruz yap1yoruz, bil akm1 kar~1smda bunlar1 
hi~bir netice yok. terketmege mecbur oldular. 

20 Haziran pazar -. Ke- 22 Haziran Sah - 6 me1 
revizdere yeni bir taarruz Türk f1rkas1 tarafmdan tutu 
i'tin haz1rhk yap1yoruz. Ba- lan mmtaya bir hüczm yap1-
taryam1za hol cephane gön- yoruz. F akat Türkler tarafm 
derildi. Hi~ durmadan ate§ dan puskürtülüyoruz. 
ediyoruz. ingiliz top~ulari da (Arkas1 Var.) 
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söz ve rcia dinlemez ve zahm bir kral olarak 
ithmam ettig1 a§ikär idi. 

Kral. bu hezimeb üzcrine, d'lha iyi tahak 
küm edebilecegi adamlarma sald1rd1 ve Cüce 
N ektaban ile Cüce kar1sm1 Salähcddini Ey
yübiye hediye etti. 

Ve bu maksat ile, pransler meclisine git-
ti; maksad1 A vusturya ar;?1dokunu bayrak 
hadisesinde mesul göstermekti. 

Meclis, kralm hiddetinin önüne ge~mek 
i~in bu son bayrak hadisesi faillerini mey
dana t;1karacagm1 ve yapanlarm cezalandm
lacagm1 temin etti. Bu sayede Ha~h ordular 
reisler meclisinde tehlikeli bir münaka§anm 
önüne ge~ti. 

Esasen Avusturya ar§idökü Kolm de bay-
rak hadisesinden hi~ bir haberi olmad1g1 
kat'i bir ifada ile temin etmekte idi. 

Meclis aslan yürekli Ri§erin bu huzurdan 
istifade ederek esash bir sulh luzumunu i§a
ret etti; Ri~er bu teklife! 

- Sulh mu? Diye bag1rd1. Hayir efendi
ler, hay1r! Biz aylarca yol yörüdük, buraya 
ne iitin geldik?„ Sulh, ancak zaferimizden 
sonra olacakttr. Ve en k1sa bir müddet it;in
de Seläheddini Eyubiye hücum emrini vere
cegim Saläheddini tamamile maglub ettikten 
sonra buralarda aramzda durm1yacag1m ve 
~ekilib memleketime gideaegim. Siz burada 

• 
( Halktn Sesi ) 

Yeni : Selanikte 
Romeo El~isi 

Ankara (Hususi) - Ro
manyanm Ankara el~iligine 
se~ilen M. Filoti önümüzde
ki hafta zarfmda memleketi
mize gelecektir. Yeni el~i 

Balkan konferansmda Ro
manya murahhas heyetine 
i§tirak ettigi gibi Balkan kon 
seyinin son toplanbsmda Ro
meo D1~ bakam Bay Titules
ko ile beraber Ankaraya ve 
istanbula da gelmi~ti. Y eni 
el~i bundan evvel Romen 
D1§ Bakanhgmda Matbuat 
Müdürlügü yap1yordu. --....:„ „ ........ --
Kad nl r 
Kongresi 
Haz1rl1k ar1 

istanbul t(Hususi} - 18 
Nisanda istanbulda toplana
cak olan uluslar aras1 ferni
nizim kongresinin haz~rhkla
rma nezaret etmek üzere 
Uluslararas1 Kadmlar Birligi 
genel kätibi Bayan Manus 
önümüzdeki hafta zarfmda 
istanbula gelecektir. -·-
Heyetimiz e -
grad i~tima1na 

Gitti 
istanbul (Hususi) - Bal

kan andla§masma dahil dev
letler arasmda miinakale 
i§lerini tetkik edecek olan 
komite toplantilarma, 'für
kiye namma i~tirak edecek 
olan heyetimiz dün ak~am 
Belgrada hareket etmi§tir. 

Ökonomi Bakanhg1 nakli
yat genel müdürü Ayet Al
tug, Baymdul1k bz kanhgt 
münakalät müdürü Rifat ve 
müfetti§ Käz1mdan mürekkeb 
olan heyetimiz he§ Nisanda 
toplanacak olan komite top
lanblarma i~tirak ettikten 
sonra aym on be~ine dogru 
dönecektir. 

Asi hir zabit kur~una 
J)izildi 

[ Ba~taraf1 1 incide J 
maca temsil etmegi kabul 
etmi§tir. 

Atina 5 ( A.A ) - Atina 
Ajans1 bildiriyor: 

Atina harb divam karan
nm dogurdugu heyecanla 
aläkadar olarak baz1 ecnebi 
gazeteler tarafmdan son 
günlerde pek ziyade müha
lagah §ayialar ne~redilmi~tir. 
Efkäri umumiyenin bir k1s
m1 tarafmdan lüzumundan 
fazla merhamet eseri adde
dilmi§ olan bu kararm do
gurdugu ilk intibadan sonra 
§imdi arttk siyasal mahafilde 
ve halkm geni§ tabakala
rmda f kirlere sükunet gel
mi§tir. 

Bugün meb 'usan meclisi
nin dag1tdmas1, äyan mecli
nin ilgas1 ve silähh kuvvet
Ierle daireledn mu~ur insan
lardan temizlemnesi kakkm
daki kararnamelerin ne§rin
deu sonra bütün umumi dik
kat 19 Mayis intihabatma 
tcmerküz etmi~tir. Bu intihb 
ta \:Ikacak olan meclis par
lemento rejimini yeni öko
nomik ve sosyal §artlara uy-
durmaga ve gemi~te hadi§ 
olan nifaklardan ari yeni si
yasal hayah tcmine matuf 
olan yeni ec:;as te~kilat ka-
nununn haz1rhyacakhr. 

Ley e at aca 
J)iin istanbul üzcrindc 

bir nn1harehe oldu 
Dün istanbulda tarn bir 

bahar havas1 vard1. Termo
metlere 15-16 derece idi, ha
va bulutsuz masmavi idi. 

Dünden beri leylekler gel
mege ba~lam1~b. F akat bu 
geien Teyleklerle Atmacalar 
arasmda, get;en sene oldugu 
gibi :kavgalar ha§lam1§br. 
Dün istanbul üzerinde bu 
mücadele epice devam etmi§
tir. Nihayct iki taraf ta yol
larma vedvam etmi§lerdir. 

- .... • ...ü 
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h1rs ve tama1mz neyi icab ettirirsc yapars1-
mz arhk! 

Bu son hareketi, aslan yürekli Ri~ari esa
sen ~ok sevmektc olan askerler arasmda de
rin bir tesir yapti. 

Ri§ar, rcislcr meclisini hiddetle terkedip 
~1karken Tarnvilyelcr tarikab Gran Metri 
Marki Konratm kulagma : 

- Yaz1k, dedi! Bayrak i§ini eyi bir su
rette bcceremediniz. t;ah§mak s1ras1 §imdi 
bana geldi. Dün ak§am, karargäh civarmda 
gizlenmi§ bir Eyyübi askeri tutuldu; bu Ey
yübi bana teslim edilmi§tir. Bu adam bir 

mücdevidir, ve ancak Kral Ri§an öldürmek 
i'tin buralara kadar geldigini de a~1kca söy
lemektedir. Ben i§i yoluna koyacag1m, ve 
Kral Ri§ar suikastla öldü diye duydugunuz 
zaman bu i§i bir neti~eye baglam1§ oldugu
mu anhyacaksm1z ! 

-12-

Y eni hädiseler 
i?Mfj+I 

Bu fesatlarm, bu hadiselerin ge~mekte 
oldugu s1rada, Elhekim, maiyeti siivarileri ile 
birlikte ~öl yolunu tuttu. Zavalh Sir Kinette 
beraberinde idi. Sir Kinetin sad1k fakat bay
rak hädisesinde hain bir el tarafmdan yara· 

;Zabitlerimiz 
Nise Gittiler 

istanbul (Hususi} - 17 
Nisanda Fransanm Nis §eh
rinde yap1lacak askeri kon
kor hipiklere i~tirak edecek 
olan zabitlerimiz bugün Pat
riya vapurile Marsilyaya git
mi§lerdir. 

Müsabakalar Nisanm 27 
sine kadar devam edecektir. 
Bu sene musabakalara Tür
kiye. Almanya, Fransa, ital
ya, isvi~re, irlända, ispanya, 
Portekiz, Hollanda, Bel~ika 
ve Lehistan i§tirak etmek
tedirler. 

yd 
yol 

A 

n Demlr
Mümessili 

a ada 
Ankara (Hususi) - Ay

dm Demiryollan mümessili 
Mister Adin Ankaraya gel
di. Mister Adinle Baymd1r
hk Bakanhg1 arasmdaki mü
zakerelere bugün ba~lana

cakbr. Vaziyet bu müzake
relerin pek k1sa bir zäman
da bitecegini ve Aydm De
miryollarmm yakmda sabn 
almacagm1 göstermektedir. 

At Yari§I r1 
Dün yar1§ ve 1slah encü

meninin tertib ettigi ilkba
har at yari~lnrmm ilk günü 
idi. Hava güzel oldugu i~in 
saha ~ok galabzhkh. 

Birinci ko§uda birinciligi 
Con, ikinciligi Bora ü~üncü
lügi? Semiramis kazand1lar. 

fkinci ko§uda: Tomrus bi
rinci, Özkes ikinci, Celenk 
ü~üncü keldiler. 
Ü~üncü ko§uda: Y1ldmm 

birinci, Ceylan ikinci, Süha 
fü;.üncü geldiler. 

Dördüncü ko§uda: Kazha
dalya birinci, Goser ikinci, 
Ronflan üc;üncü geldiler. 

Ba§inci ko§uda: Dervi§ 
birinci Hakan ikinci, Sarda 
ü~üncü geldiler . 

elediyeden 
. ir Dilek 

Kerner caddesinda Y avan 
<;c§rnede (Vali Käz1m pa~a) 
mektebinin avlusuna dökü
len ~ör, ~öpten dolay1 mek
tep talebe!eri ilc konukom§U 
daimi surette bir hastahk 
tehlikcsine maruz bnlunduk-
larmdan bu mahallin bir an 
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SPOR 
- Ba§taraf1 1 incide "" 

tabiye Göztepeye babal 
mal oldu. Arka arkaya d 
iki gol yimesine sebeb oll 
Arhk Göztepe tak1m1 t~ 
mile §i~mi~ti. Oyun tek !lt, 

vaziyetinde devam etlllt! 
ba~lad1. 

Nihayet oyunun hita 
15 dahika kala Altay1P ~ 
~1rd1g1 müteaddit gol f1r 
larmdan ve kalecinin kurt 
d1g1 §Utlardan sonra ~ 
merkez muavinlerinin ~ 

bir anza yüzünden saba 
ayr1ld1g1 ve on ki§i kal~ 
bir s1rada ~ükrü 40 met 
den günün ve mevsimio 
güzel golünü yaptI. 

Bundan sonra AltaY , 
~1karmak i~in ~ok ~ah~t1 
de netice degi§medi. Qull 
0 - 4 bitti. 

Günün son ma'tl lzmirsP 
Altmordu arasmda yap1I• 
Bu ma~ta cidden güzel ol 
Bilhassa gen~ izmirspor .t 
k1m1 bütün tahminlerin b 
fma dün irok güzel oyna0'. 

izmirsporun gen~ Onbit1' 
ne dakar takdir etsek azd 

Ne yaz1k ki tribunlardB 
bütün sporcularm alk1~1 

mazher olan 1zmirspor:tak1 

nyundan sonra bir äzast . 
~irkin hareketi ile kazand1 

bütün sempatiyi öldürdü· 
Geiren seneki hadiseß 

kahramanlarmdan olan es 
kalecileri Saminin huke 
kar§l yapbg1 bu hareket b 
halde mmtakanm ~azar1nd 
ka~m1yacakbr. Sahadan ~ 
karken ~arkspor merke:t rJl 

avini Nurinin de bakeme bf 
karet etmesi spor nezab f. 
tinden ~ok uzak bir hare~ 
idi. 

2 - 1 izmirspor aleybi 
biten bu ma~ta ilk gol of~ 
yitti. <;ok dürüst vetemiz 1'i' 
arkada§ olan hakem Bay t'e' 
mal bu vaziyeti ka't1rm1~tJ.~ 

Sabahleyin K. S. K - ~ar 
spor ma~mda da ufak ~ 
ho~nutsuzluk ge~ti. $arksP ( 
merkez muavini Nuri ta~. 
mm1 sahadan ~ekmek surf 
tiJe oyunu yanda birakt•·.~: 
ca-Türkspor ma~1 9-0 Tur 
spor aleyhine bittir. ..r' 
·~-..... ........ """""'""""" .................. " ............... """', 
evvel doldurulma ve dold
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ruluncaya kadar da antisef~ 
tik maddelerle rocuklaJ'I . 

lr tJ' 
ve mahaJle halkmm s1bh8 
nin korunmas1 okurlar1Jll~; 
Jan ald1gw 1m1z mütead 

t'' mektublarla rica olunmak ,, 
dir. Belediyemizden ve sdd 
hk i§leri 'tevirgenliginden ~ 
hususta s1caklar ba~la~ad ~' 
bir tedbir almmasm1 b1:t 
rica ediyoruz. 

z ir Muhasebei Hususiye • 

f~üd .. r ügünde : . ~' 
ldarei Hususiyei viläyete ait iken Tilkilik caddes1l1 

käin yamk han arsasmm mülkiyeti sablmaga mezkur ars1: 
cari yarim masura suyun mülkiyeti sablmak üzere 20 8„, 
müddetle müzayedeye konulmu§tur. isteldilerin 21/4/935 P~ 
zar günü saat 9 dan 12 ye kadar Encümeni viläyete gelfll 
leri. 9~ 
~-. rt a.-wz:w 

• ir muhasebei hususiye 
ürrlügünden: 1 

idarei hu.susiyei viläyete ait Bal~ovada. 1hcalarda ~evC~ 
köhnc dem1r, sa~, maden, mermer ve sa1re sablacag1nd 
20 gün müddetle müzayedeye konulmu~tur. ' 

Taliplarin 51 - 4 - 935 Pazar günü saat 9 dan 12 ye kad 
Encümeni viläyete gelmeleri, 968 


