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Vergi l1leri ve Ulusun 
Vaktu Hali ••• 

l<ad1nlardan da Yol Vergisi 1\ln1ak ~leselesi .. „„ 
Muvazene vergisinin hir sene daha 

uzatiln1as1 kevfivet i 
~ . __ ..... „„ 

~lernurlar kadar tiiccarlanrnr1;1n da 
va-iiveti düsünüln1elidir „ 

1 -

lki gün evvel bir lstanbul bir ticaret müessesi olmak-
razetelerinde kadmlardan da tan ziyade, hizmet müessesesi 
Yol vergisi ahnmas1 dogru oldugunu ve h:ingi vekilete 
olacakhr, yolunda bir müta- baglanacag1 hakkmda hükii· 
laa görüldü. Bu mesele pek metin bir kanun läyihas1 yap 
~ok su kald1r1r ve pek ~ok Was1 läz1m geldigini söyledi. 
lllilzakere ve münka~a deger. Bundan sonra müvazeue 
bu husustaki görü§ ve dü- vergisinin bir sene daha uza-
tiincele1 imizi yazmadan ev- tilma una daia kanun läyihas1 
Vel muvazene vergisinin bir müzakere edilmeden evvel 
•ene daha uzablmas1 hakkm- Ankara saylav1 Yahya Gali-
daki verilen kararm kü~ük bin takriri okundu. Bu tak-
bir safhasm1 gösteren mec- rirde bu verginin memurlar 
liateki bir müzakereyi aynen i\:in ag1r bir yük te~kil ettigi, 
„•jiya al1yoruz: büt~e müzakere edilirken bu 

"Meclis bugün bay Hasan liyihamn müzakere edilmesi 
Sakamn bqkanhga altmda tekl~f ediliyordu. 
toplanch. Van gölü gemi i!I- Maliye vekili cevabda mü-
letme idaresi btlt~esi görü- vaüene vergisini kald1rm1ya 
tGltlrken Ayd1n saylava bay imkin olmad1gm1 söy1emi§-
1'ahain, büt~edeki masraf- tir. Bay Y ahya Galib takri-
1-nn ~ok oldugunu, Ordu rindeki fikrini uzun uzad1ya 
„YlaVI bay Ahmet lbsan, müdafaa ederek verginin 
itlebne idaresinin Dahiliye- kaldmlmasmda israr etmi1-
den ziyade ikbsat Vekiletine tir. 
bajlanmas1 yolunda söz söy- Bay Y ahya Galib, bu ka-
lediler. nun teklif edildigi zaman 

Biit~e encümeni nam1na varidat bununla tutulabile-
lakarta saylav1 bay Müker- cek dendi. Halbu ki b:i sene 
l'elll cevab vererek Van gö- büt~emiz 185 küsür milyon-
IGndeki idarenin kir getiren [ Sonu 4 fincüde ] 

mm mm ea~e 
kral Aleksandnn Ölümünün 

Alt1nc1 Ay1 

: Habe§istan. Uluslar Kurumuna Y eni Bir No
ta Verdi. Italyan1n Afrikadaki Haz1rl1kla
r1n1 Protesto ediliyor. Vaziyet Kar1§1kt1r 
-~--~- 00.+oo---- --------- -

Af rikada ki Za hit AileJeri itaJvava dön111ck üzerc E rnir Beldi)1orlar .,, „ 
Sih1h Alt1nda l3ulunan J\ sker 1'1iktan HOO l~in l(isidir 

' 
Ce 1evre 6 (A.A) - Ha-· : nin yalmz bir tek maddt'yi : 150,000 ki~i siläh altma ~a-

l:e~istan hükiimeti uluslar yeni ictima1 icab ettiren ha- g1rm1,tir. 
lmrumu genel kätibligine ye- diseyi ihtive ettigini ve fakat Harbiye naz1r vekili kralm 
nid en t llrafla müracaat et- diger müstacel rueselelerin S()n ~ünlerde bir~ok ihti; at 
mi~tir. Bu telgrafnamede müzekeresi lazim gelirse zabitlerini vazifeye davet 
Habe§istan, Tan gazetesi konseyin katar ittihazma se- e?e? l~y~halar imzalad1gm1 
tarafmdan ita!yanm Eritreye Iahiyeti oldugunu söylemi§tir. b1ld1:m1§hr. 
4000 amele gönderecegini Bu suretle italyamn siläb 
ve bunk r .n Masaua ile Ha-

Umumi kätiblik Habe§is
tanm talebini konseye bu 
§ekilde arzedecektir. 

Romaya (Radyo) - Hüku
met Ha be§istanm italya ile 
o!an bütün mükalemelete 
nihayet verdikleri r esmi bir 
tebligle ilän etmi§tir. 

Harbiye naz1r1 ne§rettigi 
bir tamimde, Aferikada bu
lunan zabii aile ve ~ocukla-

Amerikadan 
Mektub 

rmm ilk i§arette italyaya B. ISMET SIRRI SANLI 
dönebilmek i~in haz1rlanma- Sab nilsham1zda Bayan 11-
lanm bildirmi§tir. met Sirrmm nefis bir Ame· 

ltalya 1912 sm1fmdan rika mektubu. 
J('mm„•mmm~ ismet S1rr1 Sanh bu mek-

' n Askere n tubunda bir~ok me1hur .c1am-
~ ~ lan davet eden Yonatliaa 

J Pf • Davet ~ Cluf'ta söylenen söylevler ve 
i ~ BAY MUSSOLINI Amerikahlann me,hur adam· 
ft lzmir Askerlik .;,ube- ~ albndaki mevcudu 1912 si- lan görmek ve onlarla gö-

HABE~ NAZIRI i sinden : i 01f1 ihtiyat olmak ü::re 600 rü§mek i~in göze ald1klan 
be§istan hududu aras1 lda 1 1 - Askerlik meclisle-1 bin ki1iye balig olmaktad1r. fedakirbklar ve yeni Tirki· 
yol in§a edeceklerine dair rinde muayeneleri yapila- -11• yenin ileri ad1mlan gösteri· 
ne1rolunan haberi mevzuu- rak piyade sm1fma ayr1lm1§ ße)ediye len alikalar canlancbnlmak· 
bahsetmektedir. 1 ve her ne suretle olursa ~ tadir. 

Habe~istan hükumeti bu olsun arkada,lanndan ge- ~ i§leri.. ~Z.~lz J 
hadisenin ltalya i~in askeri riye kalmt§ veya ~agnld1- ~ Belediye daimi encümeni Haf if e e e 
hazirhklar mahiyetinde oldu- ft g1 halde gelmiyerek baka- n d.. ögled 0 ra belediye Dün ögleden sonra ~aat 
gunu ve aradaki ihtilif1 ~ yada kalm111 316- 326 ve i b~;kani d:nkt:rn bay Beh~et 18 - 18 aras1nda birka~ defa 
kuvvetlendirecegini söyliye- henüz askere ~~g1r1lmam1~ ~ Uz'un ba§kanhgmda toplan- hafif yer sars1ntdan olmut· 
rek, Habetistan vaziyetinin 327 ve 328 dogumlu yerh ~ mi§, biriken itleri ~ikarmi§br. tur. 
15 Nisanda fevkalade olarak efratla yoklama ka~ak~1h- n -„·-· .... „ .... „ ........ -•111111___ ·-
toplanacak olan uluslar ku- gindan ele ge~erek 1ube- i Resimli makale: 

~a 6 (A. rumu konseyinde tetkik de muayeneleri yapbr1lm11 
A) - Bugtln edilmesini ta!eb etmektedir. ft ve s101flar1 piyadeye aynl- Maske devri, maskeliler devri 1 

lcra1 Aleksan- Genei katib verdigi cevap- i m11 yabanc1 efrat. 
drill Marsilya ta bu talebi konsey äzasma 2 - Gene her neden 
da feci suret- teblig ettigim söyledikten olursa olsun §imdeye ka-
te 61tlmtlntln sonra bu seferki fevkalide dar sevkedilmiyerek geriye 1 
altuac1 ayi dö ictimada konsey ruznamesi- kalmtf olan 316 - 328 ve 
•Ibn g(lnn do henüz ~agnlmam11 329 do-
i.Yile Belgrad Aile F aciasi gumlu gümrük ve jandar- n 
~ kiJaesin ~ • ~ „ _ ma sm1fma ayrtlm11 efrat i 
~bar ruhan· Ramide bir ~ofür üvey ~ bu nisan aymda tayin edi- ~ 
~ • yaptlm1§ ·· 1d .. d .. w n lecek günde tertip edildik- ~ 
• bu iyinde . anasini 0 ~r ll ~ leri k1t'alara gönderilmek ~ 

Betan hükü· Istanbul (Hususi) - Ev- ~ üzere askere ~ag1r1lacak-
llaet erk&n1 el velki gece Ramide bir aile ~ lardir. 
IÜer ve kab facias1 olmu1tur. Ramide ~ 3 _ Bu efradm timdi-
~k bir hal~ oturan §Of ör Hikmetle üvey ~ den haz1rhklar1n1 yaparak 
~ bulun- anas1 arasmda ~tkan kavga ~ ~ag1nlacaklar1 günde 1u-
-~ur. üzerine ~ikmet tabanc~.s1m ft bede bulunmalart ve bu- Bütün uluslarm korkun~ bir silihlanma yan11na giriftikleri 
~Yni zaman· ~ekerek uvey anasmm uze- ~ lunmadiklar1 taktirde ka- bir zamanda bir Frans1z gazetecisinin yukar1daki karikatörii 
1( Oplemtzd1 rine atef etmege b~1lam1~br. ~ nuni cezaya ~arpilacaklan ~ ~izerek "gelecek nesillerin ya1ad1g.m1z devre (maske devri) 
"-a arayorgevi1 Kadm kur§unlarm 1sabetiyle ~ ve bedel vereceklerin be- ~ adm1 verecegini" yazarak insanlann nereye dogru gittilde· 

eda D 1 D 11 ölmÜ§tÜr · ft dellerini vermek Üzere der- n rini SOruyor! 
~ezarlan n d; Hikmet odadan ~1karken i hal iubeye gelmeleri ve i Biz de diyoruz ki 

lyin yap1 dü§mÜf ve elindeki tabanca ~ adreslerinde degi1iklik olan- Ta§ devri, demir devri, tun~ devri gibi birde maske dem 
~ •e bu iyit . . patbyarak ~1kan kur§un kal- rm timdiki adreslerini bil- olmuf, bundan ne ~1kar? As1l deyrimizin antikahj1 (maske 
i,..,. de gen~ kral lkinci Pier, kral na1b1 prens Pol ve kral bine isabetle ölümüne sebeb dirmeleri ilin olunur. devri) olmasmdan degil, "maskeliler devri" olmas1ndachr„ 

. •dan1 lzas1 haz1r bulunmu1tur. olmu1tur. ... Hem ka~ türlü maskeliler oldugu maliim olur. 

tt;d;ü"N;k'diEf;;~~";=-;"'~;:=·=~d; Ah;.et 'Äs;; iJz;;;:;::~:~· E:::;~:rl~~~dan ~ifte provala 
~e clikif SerpUf ve Tozlukla birlikte alb liradan aekiz liraya kadar 11marlama elbise yapahr. ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042• 



Sahife 2 

Türklerle 
Yazan: 

ANRI FÖY 
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istirahata gönderilerek yerine 
12 inci f1rka getiriliyor. 

25 Haziran Cuma - Sa
baha kar§1 saat 2,30 da ( is
tihfam itareti ) denilen mm
takaya taarruz ediyorlar. Bü 
yük bir muaffakiyet elde 
edemiyoruz. 

Bir lngiliz zirhhs1 Saroz 
görfezinden yar1m ada üze
rine aftrtarak atbg1 mermi
ler <;anakkalede yangm ~1-
kanyor. 

25 Haziran Cumartesi -
Sabah saat 6 da bir Türk 
tayyaresi iki bomba ile be
yanname abyor. 

Bu bombalar hi~bir yere 
isabet etmiyor. Beyanname
ler Frans1zca, ingilizce ve 
Hind lisam ile yaz1lm1§. 

Türkler müttefiklere ~e
kilmegi tavsiye ediyor. Eger 
giderlerse onlara bir §ey 
yaptlm1yacak, fakat raz1 ol
mazlarsa Ruslar gibi maglüp 
edilecekler. Bundan ba~ka 
Al'Dan deniz alb gemilerinin 
Akdeniz sularmda dola§bk
larmdan bir ka~ zaman son
ra a~ ve susuz kalacaklan 
da bildiriliyor. 

28 Haziran Pazartesi.
Türkler §iddetli bir bombard
mandan sonra saat 11 de 
lngiliz cephesine hücum 
ederek ü~ siper hattm1 ele 
ge~iriyorlar. 

lngilizler mukabil bir ta
ruzla bu mmtakay1 tekrar 
kazanmaga muvaffak oluyor
lar. 

30 Haziran <;ar~amba.
Siyah bir ta§la kaydedilecek 
elim bir gün. General Guro 
yaral1lar1 ziyaret etmekten 
dönerken Kumkale istika
metinden geien 75 lik bir 
obüsle ag1r surette yaralan
d1. Merminin patlamasile ge
neral Guro bulundugu yer
den sekiz metre ileriye nr
lam1§ ve bo§ obüs k1talan-
mn üzerinden ge~erek bir 
incir agacmm üzerinde as1h 
kalmi§br. 

General ag1r surette ya
ralanm1§b. Sag kolu kopmu~ 
ve kal~as1 ile b1~ag1 k1nl
m1§b. Bundan ba§ka bir ~ok 
kü~ük yaralar almt§h. Gene
ralin aga~ üzerinde as1h ka- 1 
lan vücudu büyük bir ihti- f 
mamla indirileree hastaneye 

nakledilmi§ti. 1 
HAZIRAN AYI KARE- j 

KATINA BiR AZAR 1 
lngiliz - Erans1z ve Türk 

ordularmm harekäh a~1k bir 
~ekiJ ahyor. 

Yukar1da anlatt1g1m1z gibi 
ingiliz - Frans1z taarruzlar1 • 
daima gündüz yap1hyor, Türk 
ler ise hücum i~in geceyi 
beklivordu. 

T aarruzlar i~in ingilizler 
, ve Frans1zlar gündüz on ile 

on ik1 arasm1 intihab ediyor 
Iar. Türklcr ise güne~in bat
mas1 ile kalkmas1 arasmdaki 
müddet zarfmda hücum edi
yorlard1. 

(Arkas1 Va~) 
" +-·~ 4 * --

Karantina'da 
l{urultayspor l{lübünün 

1'1üsarneresi 
Haber ald1g1m1za göre, 

( Halk1n Sesi ) 

A 
Ayan - A~1k, apa~1k, 

belli, besbelli 
Äyän - Bayarlar 
Äyän ve e§raf - lleri ge-

1 enler 
Ayar - Ayar ( ay1mrak-

tan) 
Miyar - Ay1ra~ 
Ayb - Ay1b 
-Ayende - Gelen, gelici 
Aynen - Ayniy)e 
Ayniyet - Aymhk 
Ayni - Aym, identik 
Ayyar - Dek~i 
Ayya§ - i~ken 
Äzä ( uzuv anlamma) -

Örae 
0 

Äzäd - Azat 
Azamet - Ululuk 
Azametli - Ulu 
Azamet - <;ahm, kurum 
Azametfüru§ - <.;ahm sa-

tan, kurum satan 
Azametli - Kurumlu 
Azamet satmak - <.;altm 

satmak, böbürlenmek 
Azami - <;ogay, olanca, 

en büyük 
Azap - Ezin~ 
Äzär - Azar (T. Kö.) 
Azimet ve avdet - Gidip 

gelme 
Aziz ( eizze anlamma ) -

Eren 
Aziz, muazzez - Sevgili 
Azletmek - Kald1rmak, 

yol vermek, i§inden ~1kar
mak 

Azm - Dölen 
Azmetmek - Dölenmek 
Azvetmek ( Bak: Atfet-

mek) - Üstüne atmak, yas
tamak. 

Azürde - incinmi~ 

B 
Bad - Yel 
Bädban - Y elken 
Bade- - -den sonra 
Bdehu - Sonra 
Bädi - Sebeb 
Bädire - Koran, zorge~it 
Bädiye - <.;öl 
Bagal - Koltuk 
Bagteten - Ans1zm 
Bägi (Bak: Äsi) - Az1yan 

[Arkas1 Var] 

Hastalar1n1 
()Idürcn bir doktor 

evinden on insan 
ccsedi <;1ka nkh 

Tahran, - Mehmet Ali 
Seyfülkalem admda bir §ar
latan doktor, ~iraz §ehrinde 
hekimlik yapmaktad1r. Bu 
adam hastalarm1 tedavi ede
cegi yerde zehirliyerek öl
dürmekte ve evine giren 
hastalar bir daha di§an ~1-
kamamaktad1r. 

Hattä bir defasmda ver
digi ilä~ tam tesirini vapma
d1g1 i~in hastas1 1sbrap ~ek
meye ba~lam1§ ve hekim eli 
ne ge~irdigi bir keserle has 
tanm ba§ml ezmi§tir. 

Son defa olarak Rebab ve 
Kehzat admda iki alüfte ka 
dm kendisine müracaat etmi§ 
onlar1 da ayni §ekilde öldür
mü§tür, Üzerinden ~1kan el
biseleri bitpazarmda satmak 
. t ..... 1s em1~.1r. 

Polis elbisel>!l'in kaybolan 
kadma ait oldugunu anlaym
ca kendisini tcvkif etmi~ti 
Bunun üzerine evinde tahar
riyat yapilarak mutfakta on 
insan cesedinin bulundugu 
görülmü1jtür. Seyfülkalem 
müstantik huzuruna gelince, 
cürmünü gayat sogukkanh
hkla itiraf etmi§ ve demi§tir 
ki: 

„- Ben bunlan öldürdüm. 
Hepsi de firengiye tutulmu~ 
lard1. Onlarm ya§amas1 iran 
nesli i~in bir tehleke idi 

Y almz her birinin 300 in
sam firengiye yakalatmas1 
käfidi, ben hundan dolay1 
onlar1 öldürdüm. 1 fatta .$i
razda ne kadar kötü kadm 
ve vas1tahk yapan kimseler 
varsa hepsini öldürecektimi„ 

Mücrimin ifadesi almd1ktan 
sonra tevkifhaneye gönde
rilmi§tir. Bu mesele abali 
arasmda büyük heyecan 
uyand1rm1§ ~iraz ahalisi evi
nin önünde toplanmi§br. 
kerden cenazelerin arka ar
ka ya ~1kmas1 ~ok ac1kh bir 
manzara olmu~tur. 

Ak1llan durduracak dere
cede vah§et gösteren bu 
adam tevkifhaneye götürü-

- • • „ . 

29 Haziran Sah: ikinci f1r
kam1z aym 21 inde yar1s1 
i§gal edilen Fasulya mmta
kasma taruz ediyorlar. Bütün 
topcu kuvvetleri buras1m §id
detli ate§ albka ahyorlar. 
Nihayet günün birinde bize 
~ok pahahya mal olacak 
olan Fasulya mmtakasm1 bü
yfik zayiat vermek suretile 
tamamile i§gal etmege mu
vuffuk oluyoruz. Bu sabah 
bir tayyare gine bir ka~ 
bomba abyor fakat · hi~ bir 
netice elde edemiyorlar. 

Karantina' da Kurultayspor 
kulübünün [ Temsil Kolu ] 
önümüzdeki hafta i~inde bir 
müsamere verecegini haber 
ald1k. 

Genc;.ler müsamerenin her 
seferkinden daha parlak ve 
daha güzel bir dekorla p-

'VENiZELOSUN 

kacaklar1 i~in tertibat al
m1ya ba§lam1§lard1r. 

Sportmen gen~lerimize 
§imdiden muvaffakiyetler te
menni ederiz„ 

Sat1l1k 1Motor 
36,5 beygir kuvvetinde Nasional marka gaz motoru (Bogaz1 
~atlak) 

30 beygir kuvvetinde Nasional marka gaz motoru 
6 " " Gaz moteru 

220 darp 145 amper Konz marka dinamo 
220 " " " " 
220 darp 170 " A.E.G. " " 
110 darp 22 " " " " 
Bir gazojen 

Yukar1da isimleri yaz1h makinalor ucuz fiyatla sablacak-
br. fstiyenler milli kütüphaneye gelsinler. 

~~~~~*~*~*:~*«»~~«*«*«*«»~~ 
~ BeynelmilelParis panay1n01 ~ * . t d. • ,,::, :w: z1yare e 1n1z * I * 18 MAYISTAN 3 NISAN 19~5 E KADAR ~ 1 * Fazla nlahirnat aln1ak i9in lzn1ir Frans1z .:tel 
:W: C:eneral k"1?nsoloslugu1Ja ve~.a Izn1ir ~ l 
§ Frans1z 11caret Odas1na nn1racaat ,,:: 
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Marif etleri ••• 
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Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 

-12 -

Zayin1is, V cnizclosun n1eclistc kendisine n1ü 
zaheret ctn1esi ~erait ~artile. kabineyi te~kile 
raz1 oldu. \T enizelos ta önce n1üzaherct vadetti 

VENIZELOSUN GURURU sizliginin tafsiläh tamamen 
NA DOKUNAN ~EY malümdur. <;anakkale ingiliz 
Mamafih her §eye ragmen, tahkikat komisyonu bu sefe-

14 nisan 1915 te, Kral Kos- re i~tirak ei::ncdigi i~in Yu-
tantin Yunanistanm bütün nanistan aleyhindc hi~ bir 
deniz ve kara kuvvetlerini 
Türklere kar§I kullanmak 
üzere itiläf devletlerinin em
rine vennege haz1r oldugunu 
bildirdi: yalmz baz1 ~artlar 
mukabilinde... Eger l<,rahn 
bu teklifi kabuJ edilmi§ ol
sayd1, <;anakkale maceras1-
nm neticesi bitmedigi farazi
yesini kabul etsek dahi, son
ralar1 Yunanistanda vuku bu
lan kar1~1klarm ve irtikäp 
edilen cinayetlerin önüne ge
~ilmi~ olacakb. 

<;anakkale muvvaffakiyet-

muahezede bulunamaml~br. 
Venizelosun nik binligi sade-
ce bir zafere istinad etmi~ti. 
Fakat her ge~en gün onun 
kehanctlerini red ve cerh 
eden yeni bir delil getiriyor
du. Bu vaziyet kar~1smda 
kralm halk arasmdaki nüfuz 
ve muhabbeti gittik~e arhyor 
bu da Venizelcsun gurur ve 
azamctine dokunuyordu. 

0 tarihteki itiläf gazete
lerinin ne§riyah hayli elemdi. 

<.;ünkü sansürün müsaade
sile yaz1lan bu yaz1larda 
"Venizelosu me1hur ve muk-

YAZAN 
H. 0. 

r 1'~ - 00-----
ÜtsükarCI su;rad1, (:inli nluhaf1zlardan hirini 
karg1s1n1111 tuttu, ~iddetle .;ekti,_ herif ~üzüko 
vun karlann üzerine kapand1 d1gerlen ka~tI 
·Oguz <;agatayca §U cevab1 rar atlanna bindiler, 

verdi: mege ba1laddar, yohm, etra 

- Y arim yamalak söyle- raf1 kayalarla ~evrilmit d 
digim <.;in dilinden biyim ya bir ge~ide vanyodu, bu ge 
banc1 oldugumuzu anlad1lar. ~idin ba!Jmda da kulübe v 
" Atlarmizdan inin, teslim d1. On kadar <;inli ve • 
olun „ diyorlar! zabit yolun üzerine dizildiler 

Ütsükarc1 omuzlarm1 silkt, ellerindeki karg.Jan ~apr8' 
gayet läkaydane §U cevab1 yaparak yolu kapad1lar, za'" 

vcrdi: iki ü~ ad1m ilerledi. Gelell 
-- i\ldirma be, sür abm iki s1variye bagU"d1 ve f 

ileriye ge~elim. sözleri söyledi: 
Bu Türk~e konu§may1 du- -Köpek ugrular, ben h 

yan <;inlilcr zaten tetikte metlu ve kudretlü <;in im" 
olduklarmdan ellerindek kar pratörü Ovoy Ovangm 11Dlf 
g1ian kald1rarak üzerlerine karakolunun önderiyim. Sizila 
abld1lar. 

kafamz1 koparir1m. Tiz söy-
Yigit hagirdi: leyin siz kimsiniz? 
- Attan ~abun in, herif- Üstiikarci alayh bir kab-

lerin ellerindeki karg1lar1 al- kaha sabverdi.I 

maga ~ah§. ( Arkas1 var ) 
iki~i de yere atlad1Jar. Üt-

sükarc1 s1~rad1, <;inli muha
f1zlardan birinin karg1sm1 tut 
tu, §iddetle ~ekti, herif yüzü 
koyun karlarm üzerine dü§tü. 

1 
Geri kalan ü~ <;inli tabana , 
kuvvet geriye ka~blar ve ku 
lübeye girdiler. 

Üstükarci ile arkada§I tek-
_„-.r:ir;,---· ' 

~eni Adam 

Eroinden 
ee 

Olenl~r 
C1Id1ranlar! 
istanbul (Hususi) - Ibo, 

H1fz1, Abidin, Mes'ut, Kirilof 

ve Fuat adb alb kiti eroill 
iptiläsmdan alb ay müddetle 
bmarhanede yatm1ya mab'" T crbiyeci lsmail Hakkmm 

~1kard 1g1 bu gazetenin 6 mci küm edilmi1lerdir. T1marba11e 
mahkumlar1ndan Kirilosll say1s1 ~1kb. Bu say1da isma- , 

il Hakkmm Halk evleri ne Ibo hmarhaneden ~1kbkta0 
olmahd1r. Yeni devletin kül- sonra alb1ar ay da hepiaant' 
tür programlan yaz1larm1 ye konulacaklard1r. Bu müP" 
okuyucu i~inde daha bir ~ok telalara erein satmaktan •• 
yaz1s1, resim ve karikatür lu Arap Melihat veya bqka 
var. Sivasta kayak yaz1c1 adile Ay1e Meliha bir senet 
aynca okunmahd1r. Eftat bir sene 15 gßn, Ko'° 

-m~ ~-~d::"""'"fu:;~ 1 da bet ay hapae muhk8111 
edilmek istenilmi§, polisler olmu1lardir. T1marhane mab'" 
kendisini bin zorlukla kur- kumlerinden Abidin oreill 
tarabilmi1tir. $imdi tevkifha- ' kullana kullana verem ol'" 
nede abuk sabuk söylen-

1 
mu§ ve muhakeme edildij'i 

mektedir. ' esnada ölmüttür. wfl 
. ___ _.. .... ·'· • .,.,....," :·z 'Jt:'"b'?ah~ ••• ra;.m"i·~~ ~:illilll! 

tedir bir devlet recülü" gibi ~agird1. Venilosun nrltuae'" 
teläkki etmek mecburiyeti dan sonra mecliste en mO-
hasil oluyordu. itiläf gazete- hi~ f1rkanm lideri ol~n G:•: 
lerine verilen talimatta, Ati- nans 10 matta kabme810l 
na saraymm Alman nüfuz tetkil ve harici siyasette bi' 
ve tesiri altmda bulundugun- bir degi1iklik yapm1yacaiJOI 
dan ka pah surette bahsedil- ilin etti. 
mesi isteniliyordu. K1ralla 22 Nisan 1915 te Franld• 
Ba§vekil Venizelos arasmda- fngiliz ve Rus sefirleri, Yu'" 
ki anla§amamazhgm yegine nan qükumetine bir nota ~~ 
sebebi olan askeri vaziyetin rerek eger Yunanistan ltil 
münaka§asma dair o zaman- devletlerile beraber bar~ 
ki itiläf gazetelerinde bir Anaduludan kendisine raraJI 
tek satira tesadüf edilemez. verilecegi hakk1ndaki vaidl• 

Venizelos istifa ederken lerini teyid ettiler. 
Krala meclisi dag1tmasm1 Gunaris derakab, bu 1118P 
tavsiye etmi§ti. Fakat kral hem teklifin daba ziyad~ 
parlamentoyu fesih hakkm1 tasrihini istedi. lngiliz ae~ 
kullanmakta terddüd ettigin- verilecek arozinin lzmirle bitt 
den müstakil bir adam olan terlandmdan bir k1s1m1 old•"' 
M. Venizelos ba~vekil inti- gunu eöyledi. Frans1z ve Rof 
hab etti. sefirleri, bükftmetlerinden t1 

GIRiDLI SÖZÜNDE limat almad1klanndan bi~bit 
DURMUOUR cevab veremediler.I , 

Yunan hariciye nezaretioi' Zeymis, Venizclosun mec
liste kendisiue müzaheret 
etmesi fartile, kabineyi te1-
kile raz1 oldu. Venizelos ta 
önce. müzaheret vadetti. Fa-
fat daha yeni kabine te§ek
kül etmeden müzaheret va
dini geri almad1. Zayimis te 
kabine te§kilinden vazge~ti. 

Kral evvela Skuludisi Bat· 
vekil yapmak istedise de ~ok 
hasta oldugu i~in Gunarisi 

gizli evrak ve vesailana ..-: 
zaran, Balkan harbindenbd' 
Yunan hükiimetinin bitl' 
ilmidi Istanbul yolunda idi
lstanbulu ele ge~irmek .r 
zusu Yunaniatam, Makdo~ 
hududunda herhangi III"' 

arazi par~as1n1n elden ~Jf' 
ma11na karta aon dereO' 
hauas bir hale getirmifti. 

(Arkua vai 
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~ ve 20 komprimelik arnbalajlarda 

blllunur. Ambalaj ve 

•1erin üzerinde halisligini 

;den Ej3 markas1n1 aray1n1z. ..., 

Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, sa.~lan1, zarif ve dan1gah 
!)tltrak tcrazilerin1iz geldi. Her tcrazinin 

S fevkindedir .. .. .. 
O~l"I~ YERI: Suluhan civarmda (HUSEYIN HUSNU 
bE:MI~) Ticarethanesidir. 

lnci Gibi, 
SAGLAM 

Zarif 
& Di~Icr ~ehrcnin hakiki zinetidir 
\lnun i~in 

Ferit 
01$ MACUNU 

Kullanm1z 

l<oku, 
L·.!·~zet 

Ve s1hhi bak1mdan 
fevkalädedir 

t~~Üyük 5 „h„ 1 kuru~tur ""-« Yalmz '$ 

1„aptan 1\lanlara Tenzih\t 
Eczanesi 

j 

S. Ferit ~ifa Hükiimet s1ras1 

~~bbtt.1d:1d::1ci:kbbt~1c1c:*-..ictc1c>t 
lki"e l'kt ( TAN ) Sinemasmda )+ ~1 e: • • Tel. 3143 )+ 

3 Nisan <;ar~ambadan itibarena >+ 
Meydana gelmesi i~in iki sene ~ah~an ve hesaps1z 
tllasraflar ve f edakärhklar edile ilim heyccan filmi 

, (ALT IN) ~ 
~Clhi Kadm BRiGiTTE HELM ve PIRRE BLANCHAR 
,;hns1zca sözlü ve TÜRK<;E izahath senenin en büyük 
lf eserini bugün <e TAN » da görecek ve sinema sanayii 

111 Yükseldigi bugünkü dereceyi hayretle kar§1layacaks1mz 
AYRJCA: 

f;1lg1n U~u§ 
ve ~ 

DÜN\71\ HAJ)iSA l.I Jf: 
~~~~~~""'~+-+---++~+~~ 

( Halktn Sesi ) 

Büyük Süley
man lokantas1 

Hükun1ct caddcsi No.:)() 
Son mü~terilerimizin arzu

su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba~lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, balik 

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

tathlar ve kompostolar 

Oln1ak üzere ( 4,1) ku
ru~tur.) (1-1!'> „- t ::.t 

1~~ ~Yüksel 
L'~ ~ Kabaday1 
~ .:: "' - Yüksel rak1s1 az zamanda 
~I \ • fu;~y Kabaday1 rak1s1 kadar yük-

~ · ~ selmi§tir. b f'r -, ._ ', A L T I N "' d & f a Go lt ( Altm ) tra§ b1~ag1;.,, 
~ isve~ ~eliginden, rnilimctrenin 

!J h _?n~a bir kalmhgmda olup 
Cl a a t dünyada C§i yoktur, 

-· vJ; 
f"'f"-..... .... • 

7 NiSAN 

• • ffO lt) 
II~ 

Bu Pillerin En Tazesini 
0 „. -~-< 
3 
0 
::l 

--Q.. -"'i -3 
-0 -· --(";) 
"'i ·-Y„ ·u·z u' •M harabof du Bir bi~ak ok§ar gibi 10-15 

• t k izmirde umumi deposu Suluhan civarmda . . k. ra§ ya ar. 

~UN 1
: . Sen1si Hakikat ( Hüseyin Hüsnü Oderni§ ) 

~~ f~~ ~LJ~~ ~:, l.M~ U/ ~/~ ~.~ r_„~~~ ~J !U ' 1 k Ticarethanesinde bulabilirsiniz 
~r' ~ n I~ R ~~- ~,/ ~ W'~ ~ ... cuz u ~~~~~"'.,,l'l'-'i:l'lr._,.l'l~~~~=~~<:!lrl-Ao!lrl.!lr.*!lr..!lr.~~~~ ~ V/ 'fi i ~ W# l~ ~. ~ 0.tJ. ~ ~ ~ Bi ~~~~~~II I0\1 "" ,,_i:~t~~•~llll lfllll I0\1 "'°' H H ~~-~ 

int$ Ci~cief l 1 Sergisinde m TA yy A E SiNEMASI T3~~r ~ 
kullanmadlm. Tancsi .1 kurustur ~ s u Go N 

.~..t!ll. , •1• ~ ~ • ~ !'1 1 „ ~ Ge~en sene (HA R P) filminde alk1§ladig1m1z (Anna • 
~UiMil!~il1imi1 .: '"'.1~1l®J1 ].!l„~1~!ßl·+~i~1~1i:IDJ11Wl!1(i.~1ll'Jln . .J1~1~1~~1~ ~ Bella) ve (Charles Bayer) gi_bi iki yüksek sanatkärm 
=- Mevs1mm 2 buyuk ve d1kkate §ayan f1lm1 -· ~ yarattiklari bir §aheser 

3 1 - 30 Gün Prenses t: ~ 
~ ~~ 
~ Ba~rollerde M. BÜTTDRFL Y'in sevimli ~ifti r. ~' 
·~ SYLVIA SIDNEY ve GARY GRANT :: ~ 

i - Cocugumu Calddar ~ ~ 
~ ~~ 
~ Bütün dünyay1 aläkadar eden bir hadisenin romamd1r ~ ~ 
~ Ba§rollerde: DOROTHEA VIECK ~ ~ 
~ Bu iki Frans1zca sözlü müstesna filmi ~ ~ 

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

AYRICA • 

~1 j J{ j A S 1 K (gülün~lü karikatür komik) ,1:* 
~ .„ 

T Ü R <; E ( f k ) dünya . . M 
Eihazath yeni 0 S havad1slen ~ 

~ ~~ ":- E L ff A M R A idaresinde Milli ~ ~---ij Kütüphane Sinemasmda ~ ~ S E A N S L A R 
~ GÖRE CE K Si Ni Z f,..,, ~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
~ · ~· ~ ~ Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) • 
eyj Bu haftaya mahsus ~ ~ Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. * 
~ SEANS SAATLARI ~ ~ ~ 
~ 30 Gün Prenses: 16 10 -19 ve 21 30 f ~ D i K K A T =1 ~ ~ 1 ' ~ • • 

~ <;ocugumu <;ald1lar: 15 -17,45 ve 20,30 ~! :-A-: Hergün 21,~5 seans1 ucuz [HA L K] seans1d1r. • 
~ Per§embe günü 13,30 da, Cuma günü , 12 de ba§lar. ~ 1~ F1atlar 25, 35, 50 kuru§tur. •w 
@·~ibJ'~·'l!JmiliQl!!Jrfi'IP.!irtllüii 1;·:111~ liil'I '1'l!Jü01'111'11'1lßllllJQJIJ1vu,1111'1'·~ ~~~~~~:·::•::·:~~U:•::•:•::•!l:·:.i·-·~~~ 

CSI 1t' 4 
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yeni bir ingiliz bayrag1 dikecegini ha ber al
d1g1m ileri sürerek §U ricada bulundu: 

- Y arm benimde bu merasimde ve yeni 
bayraga en yakm bir yerde bulunmama mü
saade rica ederim! 

Ri§ar bu müsaadeyi verdi. 
Ve ertesi gün, kral Ri§ar maiyeti ile bir

likte merasimde bulundu. Uydurma Zencide 
yanmda idi. ~övalye Leopar oldugunu bildi
gimiz Zencinin pek tuhaf §ekildeki köpegide 
yamnda idi. 

Aslan yürekli Ri§ar, Rrens ve reisler önün-
den ge~erken bu köpege dikkatla bakmaktan 
kendisini alamad1. Bu köpegin bu merasimde 
hariküläde bir §eyler yapacagma emin idi. 
Bilhassa Avusturya ar§idükünden ~ok §Üpheli 
oldugu halde, köpek bu adama kar§t hi~bir 
husumet eseri göstermedi. 

Prens ve reisler alay1 hemen temamen 
ge~mi-?ti; art1k Gran Mister ile samimi dostu 
Konrad kalmi§b. 

i~te tam bu s1rada can ahc1 hädise oldu: 
Gayet mükellef[ geyinmi§ olan Konrad pek 
azametli bir tav1r ve eda ile bayragm altm
dan ge~erken bu äne kadar sakin duran 
köpek, Konradm üzerine abld1 ve s1rmalar 
i~ine gömülmü§ olan Marki Konrad1 atmdan 

Saläheddini Eyyübi No. 25 
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~övalyenin hayreti, henüz bir söz söyle
mesine ve meydan b1rakm1yordu; bu sebeble 
Eyyübi hekim sözüne devam etti: 

- Yakmda hükümdar1m1z Saläheddini 
Eyyübi ile evlenecegine ~üphe olm1yan Lädi 
Edit sevdiginizi de pek iyi biliyorum! Fakat 
ben sizin Nasraniler arasmda kaybolan namus 
ve haysiyetinizi tekrar elde etmenizi istemi
yorum. Bu hususta bize sizin hasta köpegi
nizin en büyük yard1m1 yapabilecegine emi
nim! Bu köpek, görüyorum ki ~ok hisli ve 
zeki bir hayvand1r. Bu hayvan, bayraga te
cavüz edeni görmü§tür; ve bu adam1 bir daha 
görürse hemen üzerine ablacaktir. Bunun i~in 
bu köpegi mutlak surette ölümden kurtara
cag1m. Köpek iyi olunca her ikinizi k1yafet 
degi§tirterek kral Ri§arm karargähma soka
cag1m. Y almz bunlan tek bir §artla yapaca
g.m! Siz Saläheddini Eyyübinin bir mektubunu 
Lädi Edite götüreceksiniz! 

~övalye Leopar: "Lädi Edit benim na
mussuz bir §Övalye olduguna hükmetmi~ de
gildir; kendisi de bir din dü§mam hüküm
dara satt1rm1yacakbr. Bunun i~in bu teklifi 
kabulde mahzur görmiyorum„ diye dü§ündü 
ve hekimin teklifini kabul ettl 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bundan dört gün sonra, kiral Ri§ar, ka

rargähmda, hususi ~admnda lngiltereden 



~ Sahife 4 

Miras1na Konmak i~in Da-
•• 

mad1n1 OldürmÜ§ 
Atina (Hususi) - Halkis den ~übhe etmiyerek kaym 

civarmda §ayam dikkat bir validesini takibetmi§tir. 
cinayet olmu§tur. Alman ma- Fakat karanhk sokaga gi-
lumata göre: rer girmez ü~ le siläh atilmi§ 

Stamati?s nammd~ 20 ya§- ve Stamatos ölü olarak yere 
~a~mda b1r ge~~ eglenmek serilmi§tir. tahkikata giri§en 
1~m arkada§lanyle beraber zabita kur§unlan Stamatio-
otomobille Limniye gitmege sun kain pederi tarafmdan 
karar vermi§tir. F akat tam abld1g1 ve bu cinayetin ae-
otomobile binecegi s1rada bebi de gencin mirasma kon-
kaym · validesi yamna geie- mak oldugu tesbit etmi§tir. 
rek, kendisine ~ok mühim Cinayetten sonra firar eden 
bir§ey söyliyecegini bahane ihtiyer ve kar1s1 tevkif edil-
ederek onu karanhk bir so- mi§lerdir. hadise Halkis civa-
kaga dogru takib etmesini rmda büyük bir hayecan 
söylemi§tir. Gen~ hi~bir ~ey- uyand1rd1. 

Kazan~ vergisi 
~lükelleflcre kolavhk 

ic;i bir hiviha haz1rl~tnd1 
Ankara - Bayanname 

usulile kazan~ vergisi veren 
mükelleflerin asgari bir mü
kellefiyete tabi tutulmalan 
hakkmdaki kanun projesini 
hükumet meclise verilmi§tir. 

Bu kanunun tatbiki i\'.in 
§ehir ve kasabalarla sair ma
haller, iktiva ettikleri nüfus 
say1sma göre alh s1mfa ay
r1Jm1§br. Birinci sm1f, istan
bul belediye \'.emberi i\'.indeki 
yerler ikinci sm1f, Ankara 
lzmir, ü~üncü sm1f 50 bin 
birden yukan olan yerlerle 
nüfusu 20 bin birden 50 bi
ne kadar olup sahil ve ya
hut demiryolu olan yerler, 
dördüncü sm1f nüfusu 20 
binden SO bine kadar olup 
sahil veya demiryolu olm1yan 
yerler ve be~ binbirdeu yir
mi bine kadar sahil veya 
demiryolu olan yerler be§inci 
sm1f, nüfusu be§ binden 20 
bine kadar sahil veya demir 
yolu olan yerler, altmc1 sm1f 
nüfusu bin ve daha a§ag1 
olan yerler. 

f;anakkalede 
Final Ma~1 .. 

c;anakkale 6 (A.A)- Halk 
evi tarafmdan Kamäl Atatürk 
büstünün final ma~t, c;anak
kale Biga idman yurdu ile 
Jandarma idman yurdu ara
smda yap1lm1§ ve Jandarma 
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Dilenci 
Bankas1 

Bir koltuk degneginin 
i9inden H8sari Iira vikti 

Sulb ceza mahkemelerin
den birisi ge~en sene AJi 
adh topal bir dilenciyi hap
se mahkiim etmi~. 

Ali hasta oldugu i~in mah
kumiyetini bitirmeden ölmü~, 
ve clbiselerile beraber kol
tuk degnekleri de Adliye 
emanet dairesine gönderil
mi§. Bir müddet sonra varis
lerden birisi mahkemeye 
müracaat ederek babasmm 
koltuk degneklerini aranu~ 
ve istemi§tir. Elbisesi zaten 
param par~a oldugu i~in 

aranmaya bile degmezmi~. 
Hele hi~bir i~e yaram1yan 

degneklerin ehemmiyetle ve 
israrla hranmas1 memurlan 
ko~kuland1rm1~, sormu~lar ve 
ald1klan cevapta ~u olumu~
tur: 

- Babam degnegini kim
seye inanamazd1. Y atarken 
bile bunlan ba~mm albna 
kordu. <;ünkü degneklerin 
i~inde paralanm saklard1. 

Bu sözler üzerine degnek 
emanet dairesinden ahnm1§ 
ve in~inden de tam 98 adet 
Türk altm1 \'.Ikm1§br. 
... ...~~-- ----
tak1m1 s1f1ra kar§t iki golle 
galib gelerek büstü kazanml§· 
§Ir. 

Halkevimiz ma~a i§tirak 
eden kulüblere bir r~ay ziya
feti vermi~tir. 

gelen postay1 tetkik ediyordu. Bu s1rada 
mabeyincilerden biri, Salaheddini Eyyubi ta
rafmdan gönderilmi§ bir zenci postac10m 
geldigini ve huzura girmek istedigini bil
dirdi. 

Bu postac1, k1yafetini degi§tir:ni~ olan 
Sir Kinetten ba§ka bir kimse degildi! 

Kiral, zencinin getirdigi mektubu okudu: 
Bu mektupta, Saläheddini Eyyübi kendi

sine hediye edilmi~ olan cüceler i~in te§ek
kür etmekte ve mukabele olarak zenci bir 
köle takdim ettigini, dilsiz olan bu zenci kö
lenin ~ok zeki oldugunu yazmi§h. 

Kral, dilsiz köleye ~öyle bir bakb ve : 
- c;ok eyi, dedi. Bu bcnim ~admmda 

kalsm ve §U siählan temizlemekle i§e ba~
lasm ! 

Kral, bu emri verdikleri sonra bir tak1m 
dü§üncelere dald1; zenci köle de Krahn gös
terdigi silählar1 temizlemege ba~lad1. 

D1§andan, Ha~h askerlerin sarho§ bir Ey
yübi askerile alay ettikleri i§itiliyordu. Bir 
müddet sonra, alayh sesler kesildi ~ünkü 
sarho§ bir kenarda s1zm1~ kalm1~h. 

Bu sarho~, Gran Metrin Marki Konrada 
babsettlgi suikatc1 idi. 

Zencinin bu sarho§un böyle bir vazife ile 
mükellef oldugundan haberi yoktu. Elindeki 
bakir kalkan1 panlatmaga ~alu11yordu; bakir 

( Halkm Sesi ) 

Yunanistanda iki Fevkalade 1 

Divan1harb Daha Kuruluyor 
Avusturya ____ _., .... __ _ 

~lcchuri askerlige ka
raa verdi 

Atina (Hususi) - Dördüncü f1rka kumandam general 
Drakos, dördüncü f1rkaya mensub olan äsi zabitlerden bir 
ktsmmm mahkeme edilmeleri i~in Selänige gönderilmeleri 
hakkmda müsaade istemi~tir. Bunun sebebi de bu zabitlerin 
400 ki§iye balig olmaland1r. 

Bu telgraf üzerine hükiimet biri Komotini digeri de Dra
mada olmak üzere yeni iki fevkaläde divamharbm kurulma
sma karar vermi~tir. 

~imdiki halde Kavalada 35 zabit ve 12 sivil, Eleftropulis 
de 11 zabit ve 21 sivil, Komotinide de 124 zabit 50 sivil 
mevkuf bulunmaktadrr. 

Paris el~imiz bay Laval ve 
Tituleskuya ziyaf et verdi 

Paris 6 ( A.A ) - Türkiye büyük el~isi bay Laval ve 
Titulesku ile refikalarma ve kü~ük andla~ma ile Balkan 
anla~mas1 mümessillerine bir ögle ziyafeti vermis v: ziyafe
tin sonuncla görü~meler olmu~tur. 
•• 
Okonomi Bakan1n1n Kütah-

yadaki Tetkikleri 
Kütahya 6 (A.A) - Ökonomi bakam bay Celäl Bayar 

bu sabah bir müddettenberi vilayet i~indc seramik sanayii
nin ham maddeleri üzerinde tetkikata memur edilen yabanc1 
seramik mütehass1s1 ile yüksek ziraat enstifüsii jeoloji pro
fesörünün ve Sümcrbank mühendislerinin mütalealar1m din
lemi§ ve fabrikanm Kütahyada kurulmas1 kararmm isabetini 
görmÜ§tür. Fabrikanm bu yaz burada temeli ablacaktrr. 
Kiitahyanm bugünkü Coni tezgähJarmm rnuatta! bulunan 
ziraat aletleri fabrikasm1 gören bakan , ak§am trcnle An
karaya dönmü§tür. 

Japon Bakan1n1n 
izahat1 

Ankara, 6 (A.A) - Ka
mutay bugün Fikrct Silaym 
ba§kanhgmda toplanm1~br. 
Toplanbya ba§lamrken ba§-

i n1pa ra torunun ilühi 
· va ;,,ifesi 

Tokyo, 6 (A.A) - Japon 
imparatorunun ilahi vazife
lerini reddeden nazariyeyi 

kan, Vangölü i§letme idare
sinin 1935 y1h büt~esi üze
rinde a~1lm1~ olan müzakere 
ye devam edilecegini bildir-
mi§ ve söz alan i~ i§leri ba
kam B. ~ükrü Kaya ge~en 
toplanbda bir saylav tarafm 

orfaya atan profesör Minode 

nin bu nazariyesi etrafmdaki 

mücadele §iddetlcndirilmek
tedir. 

dan sorulmu~ olan suale ce
vab vererek o gün bir vazi
fe dolay1sile Ankarada bulu
namad1gmdan kamutaya ge
lemedigini kaydederek Van 
gölünde vapur i§letmesi hak 

kmda istencn maliimah tam 
olarak verebilmek i~in Van 

gölünün siyasal ve ökonomik 
durumu etrafmda k1sa bir 

ba§lang1\: Y' pmay1 lüzumlu 
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gördügünü söylemi§ 
hat vermi§tir. 

kalkan adeta bir ayna gibi olmu~tu. Zencinin 
arkasmda ola~ ve bitenler bu bakir aynada 
güzelce görünüyordu. 

Zenci bu sayede sakho Eyubinin, k~ndi 
bilmez kadar sarho§ göstermesine ragmen 
§Uurlu hareketlerle aslan yürekli Ri§er adeta 
yakla~makta oldugunu farketti ve bu bare 
ketlerden §üphelendi; ve sarhu§un elindcki 
kama ile krala sald1rd1g1 vakit Zenci bir 
kaplan gibi arabaya attld1, kral da bu ani 
yard1mdan kayand1g1 vakit ile bu suikastcmm 
ba§IDI ag1r bir topuz!a ezecek kadar vakit 
bulabild1. 

Kral Ri§ar hayahm kurtaran zenci kölc
nin zehidi olduguna bi~ §Üphe olm1yan kafa 
ile hafifce yaraland1gm1 görünce, yaramn ka
mm ve zehirini cmmek istedi ! 

Zcnci kölenin muhalefetine ragmen Kral 
dudaklarm1 yaraya degdirince, zencinin ha

kiki siyahi olmad1g1m ve hatta bunu maliim 
Sir Kinet oldugunu anlad1, fakat bu anlay1-
§Im sezdirmcd; yalmz : 

- Dostum, hayabmt kurtardm, ben §im
di senin mahut bayrak hadisesindeki esran 
meydana ~1karacak maliimaya sahip oldugunu 
samyorum. Al §U par§Ömeni, bana yaz1 ile 
maliimatm1 bildir dedi. 

Sir Kinet kalemi ald1 ve Prensler mecli
sinin ertesi gün umumi ve büyük merasimle 

vc iza-

Viyana, 5 (A.A) - Kabi
ne dünkü toplantismda mec
buri askerlik hizmetinin ka
bulüne esas itibarile karar 
vermi§tir. 

Avusturya hükumeti bu 
bapta uluslar kurumunun mu
vafakabm elde et·~ek is:in 

te~ebbüslerde bulunacakbr. 
lyi malumat alan mahafilde 
söylendigine göre; hükumet 

70 bin ki§ilik muntazam bir ' 
ordu te§kil etmck tasavvu
rundadrr. 

Askerlik müddeti iki senc 
olacakbr. Bu kuvvetler ik1 

k1s1m olup ü~ f1rkanm mer
kezi Viyanada ve dört f1r

kanm merkczide Salzburgda 
olacakbr. 

Londra, 5 (A.A) - ingil
tere htikiimeti Avust uryanm 

mecburi askerlik hizmetine 
dair olan talebi hakkmda 

ancak Cenevreye vaki oldu
gu zaman vaziyet alacakhr. 

----'?lwr-=-:===r-

Vergi 
- Ba~taraf1 1 incide -

dur; Tahsisat belagan mabe
läg yetmi~tir. 

Ge~en seneki vaziyet bu 
senede mevcut bulunuyor. Bu 
vergi daha ziyade memur
lardan almmaktad1r. Mutlaka 
bu paray1 almak läz1mge!i
yorsa her suretle e~yanm ve 
sairenin ucuzlamad1g1, daha 

zam gördügü bir s1rada me
murlar ge~inmekten ac1z 
iken bir taraftan da :bir 
tüccar muamelesine täbi tu
tularak kazan~ vergisi, buh
ran verg1s1 verirlerken bu 
vergi ahmyor. 

Denizli mebusu Mazbar 
Müfid büt~e müzakeresinde 
bu läyihanm tetkikini ileri 
sürmü~tür. Neticede takrir 
reye konulmu§ ve kabul edil 
mi~tir. 

Müvazene vergisinin daha 
bir sene müddetle uzahlmas1 
hakkmdaki läyiha kabul edil 
mi~tir. „ 

Muallimlerin 
Mesken bedeli 

Muallimlerin muhtelif se
nelerde mesken bedeli ola
rak verilmemi§ elli bin lira 
tutarmda alacaklar1 vard1. 

Muallimler Birligi, bu pa
ranm 935 yrhnda vcrilmesi 
ii;in viläyet büt~esine tahsi
sat konulmas1 hakkmda vi
läyet umumi meclisi ba§kan
hg1 nezdinde te~ebbüste bu
lunmu~tur. 

La Türki 
Kemalist 

Bu isimle matbuat umum 
müdürlügü tarafmdan Fran
s1zca ve Almanca ~ok nefis 
ve ~ok faylah bir mecmua 
~1kanlmaga ba~lanm1~br. Bizi 
tamm1yanlara bizi tamtbr
mak i~in bundan daha iyi 
bir eser vücude getirilmezdi. 

7 NISAN 

Bir Tahsild~ 
Be~ y1l 1 O ay hapt· 

111ahkf11n oldu 
Ayd1d maliye tahildatl 

lih oglu T evfik temyizio 
zi üzerine ag1r cezade g3 
mckte olan mahkemesi II 
celenmi§ ve ihtilas sure. 
11 lira yeai kuru§ zimme 
gei;irdigi anla§ild1gmdao 
y1l on ay ag1r hap1sma k 
verilmi§tir. 

S1hhat 
Müdürü .. 

Epeyi müddetten beri 
hats17. bulunan s1hhat mii 
rü bay Dr. Cevdet ~a 
ak cigerden ameliyat Y' 
m1~br. 

Memnuniyetle haber s 
g1m1za göre amelieat mu 
fakiyetle neticelenmi§tir. 

Gümrük 
Deposu .. 

Birinc;i kordudaki 
lar gümrük idaresine ..;e 

mi~ti. Buras1 gümrük de 
olarak kullamlacakhr. 

Hangarm tahta d1var 
yedi bin liraya beton olB ~ 
tamir edileccktir. Tabta ~ 
s1m bugünlerde tamameP 
dmlacak, beton in§aabna 
lanm1~br. 

Mütekaid 
Muallimler 

~taaslarnn beldivorl 
Ma;§lartm hususi ~uh 

be veznesinden alan rll 

kaid muallimler bir aY 
bcri havale sebeblerile 
alamam1§lard1r. Bu yüi 
eski okutanlar arasmda ti~ 
yet ba§ göstermi~tir. H~ 
muhasebe müdür vekili' 
nazar1 dikkatini celbed 
Hayat bahalihg1 maliiro~ 
Esasen ~ok az bir maa~ 
bu degerh mütekaitlerirt. 
lekleri bir an evvel ye 
getirilmelidir. 

' Ay1n taribJ 
Bu ~ok yararh ve ~ok 

resan ayhk mecmuamnd• 
ncü say1s1 pek degerli Y 
larla pkm1~hr. 

Dünyada olup bite 
etraf1 ile ogrenmek isti 
lere tavsiye ederiz. 

i§yapmak 
istiyor 
Bel~ikada bir fabrik•~ 

den Ticaret Odasma g . 
bir yaz1da muhtelit bir 1 

fabrikas1 äletleri satma"~ 
tedigini bildirmektedir: '( 
liimat almak istiyenler1n

1 caret Odasma "müracaat 

Asar1atika 
Prof esörü 
istanbuldaki Frans1z 

rmtika profesörlerindell · 
vambercz yakmda §ehridl 
ielecektit·. f 

Profesör F o~adaki Ned' 
kalesinde alh ay devad'tl' 
decek baz1 arkeolojik ' 
hrmalarda bulunacakbt· 

i\'.eri i§ler bakanbg1 k'° 
sörün, bir komiserin nei 
altmda ara§brmalar ya 
sma müsaade otmi1tir· 
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