
....._ 
Sahib ve Ba1muharriri 

SIRRI SANLI 
lDAREHi:ANES) 

lzrnir Birinci BEYLER 

SOKACINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

CSi 
SESIDIR 

Netriyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAi'fi 
Seneligi 7, Alh Ayhg1 4 

Lirad1r, Günü Ge~mif 
Nüshalarm Beheri 

15 Kuru1tur. 
( Halkm Sesi) Matbaasmda 

Bas1lmt§br 

AL ANYAATE A ACAK 
• 

Vergi l§leri ve Ulusun 
Vaktu Hali ••• 

: Alman mühendisleri, dünyay1 deh§et ve heyecan i~inde b1 
imal ettiler. rakacak be§ korkun~ yeni harb silah1 icad ve 

Kad1nlardan da Yol Vergisi Aln1ak ~1eselcsi„ - ••••oo„•• ·----- -··„ Bunlar aras1nda, 180 santi111 kahnhg1ndaki z1 rh1 delecek n1ern1iler, dakikada 1400 111cnni atan 

~'luvazcne vergisinin bir sene daha rnitralyozlar ve önünc c;1kacak <;c1ik beton gibi sert 1naddeJeri toz haline getirecek gazlar var 

u~atiln1as1 kevfiyeti - -·· .. -
~lernurlar kadar tücc arlar1111r".1n da 

ya·/.ivcti dii~üniiltneJidii· 

Yukaraya ge~irdigimiz ka
r"tay konu~malarm1 okuyan
kar hükumetin yeni bir vergi 
d 0yrnak arzusunda bulnma-

tg1 ve belki bir y1l sonra 
llluvazene vergisin de kald1-
ra.cag.ni anhyabilirler. 
Her~eyi kendi paras1 ile 

Yaprnak, her ilerleme ad1-
lll1n1 kendi gücüne güvene-
k~k atmak istiven ulusal hü
. urnetimizin vergi toplama 
l . 
finde ges§ek davranmama-

111111 yerinde bulmak gerektir. 
Zira ~ok ac1 denemelerle 

denedik ve gördük ki di§a
rtdan geien para ~ok kere 
Yurdun i~indeki, yurdun i~in
~eki i~leri kar1~brmakve va 
0 u1a.,ttrmak olacakd1r. 
l Bundan dolay1 diftan ge
. ecek yabanc1 paralari almak 
~.~nde gösterilecek k1skan~-
" bo§ ve zarar getiren bir 
~•skanmak dkgildir. Yalmz 

·~~t~~~~~~---~~~ 
~lmanya ile 
Japonya 

2-
digimiz bi~irndc görmege ~a
§lrken özyurdumuzda ya~1yan 
ve 'gerenlendigi vak1t her 
yegitligi yapmaktan ~ekinmi
yen yurdda~lar1m1zm ge~inme, 
ya~ama i§!eri ile de ~ok ya
kmda~ ve kafam1zm bütün 
giicü ile ugrafmak gerek ol
dugunu ututmamahy1z. 

Yukar1ya ald1g1m1z bu gö· 
rÜ!ime ve konufmalarda mü
vazene vergisinin bir y1l 
daha uzahlacag1 anla§1ld1ktan 
sonra bu hususta daha ~ok 
söz söylemegi uygun bulmu
yoruz. <;ünkü konulmu§, bir 
ihtiya~ ve lüzum üzerine ko
nulmu§ bir vergi ve ona 
göre büt~e yap1lm1§ bir yer 
de bu if hakkmda ayk1r1 bir 
dü§Ünce ile ortaya ablmak 
kadar sa~ma bir!ley olamaz. 
Y almz f unu da söylemek 
isteriz ki büyük Kamutayda 
bir verginin kaldmlmas1 gö
rüfüldügü bir ande kadmlar
dan yol vergisi almmasmt 
ögütliyen bir sözün ve bir 

Londra 7 (A.A) - Deyli 
Kronik1l gazetesinin haber 
vcrdiginc göre son 15 y1l 
ic;inrlc Alman teknisyenleri 
bi r birinden yaman 5 yeni 
harb yas1tas1 kc~if veya icad 
etm~§lerd · r. 

1 - Bay Maks Orlih ta- 1 

rafmdan icad olunarak Hal
~ar Ultra ad1 veri 1en bir 
tüfenk mermisi. Her hangi 
bir maddeye i~liyed bu mer
mi 180 santim kalmhg·mda 
bir z1rh1 delmektedir. Eu 
mermilerden günde 480,000 
tane yap1lmaktad1r. 

2 - i~inde be~ tane mü · 
teharrik siläh i tiva eden ve 
pakikada binlerce mermi ata 
cak olan müteharrik bir Krup 
topu. Bundan ~imdiye kadar 
2000 tane yap1lm1,t1r. 

3 - ~iddetli patlay1c1 me
vad, bogucu gazlar ve hasta 
hk mikroklari ile dolu olup 
320 kilometrelik bir saha 
dahilinde kabilisevk bulunan 
bir nevi havai fi§enk. 

0000 

4 - K1skan~ bir itina ile 
s1rri saklamlan ve Fransaya 
karfl görünmez bir set te§-
kil edecek olan Z. ~ua1 . Bu HARBIN KORKUN~ SAHNELERINDEN 
fUcUD. tesiri altmd~köprülerJ . tayyarele~par~alanmakta, 1 yollan z1rhhlar toz hali.;e 
y1kilmakta, toplar erimekte, ltelsiz istasyonlar1 ile demir- ink1lab etmektedir. 13 ' 

5 - 10 Kilo agirhgmda 
ve dakikada 600 mcrmi atan 
Strange makinah tefengi ay
ni gazetcye nazaran otomo
bil ile cerrolunan ve daki
kada 1,400 mcrmi atan Ja.sre 
bir mitr„ lyoz daha yap1lmak
tad1r. 

Bay Y evti~in 
Bav I...„avala 'Te~ckkürü . . 

Belgrad 7 (A.A) - Ba§
bakan ve dif i§leri bakam 
B. Y evti~ kral Aleksandmn 
katlinin 6- c1 ay1 münasebe
tiyle F ransa d1§ i§leri bakam 
B. Lavahn radyoda söyledigi 
söylev üzerine mumaileyhe 
afag1daki telgraf1 gönder
mi§tir. 

F.eci bir tarzda ölen kral 
Aleksandrm hayat ve ölü
münü habrlatan heyecanh ve 
dost~a sözleriniz bütün Yu
goslav milletini mütebassis 
etmi§tir. Bu sözlerde mütte 

; rek ac1m1zm bir ifadesini 
'-

ve milletlerimizin kardet~e 
dostlugunun yeni bir tezahü
rünü görmekteyim. Kralhk 
hükiimetinin ve kendimin 
samimi ve derin dostlugumu
zun kabulünü rica ederim. 

1\ras1nda ittif akyokn1u~ 
yazmm birden bire ortaya 
ahlmas1 dog1u bir §ey ola 11•••11 11~1 1 1~1 fl~I 1'• '11 li:e,l'I fi:e,lll 1i;i1 1!;11 11~11 11; 11 ";'1 

l~d lnu1lf 11 111111 h1u1d hnilll h1u1lf ll1111d lr1u1JJ llludl huull lluodl lliiiill 
II"''~ 
.~, 

maz. 
Her yerde yeni bir vergi 

konulurken onun i~in pek 
~ok yaz1lar yaz1hr, pek ate§li 

Hitlerci Almanyan1n y eni Bir i ERes~~ mii~ Karikatörün 
Zaf eri Daha s 1 

görüfmeler ve konüfmalar 0000 

ve en sonunda yeni bir vergi Ulusal sosyalistlcr Dantzig intihahatinda diger 
ancak ~ok yerinde ulusal bir firkalann 3 reyine kar~I ;{7!) rey kazand1lar 
ihtiyaca karf1hk olacag1 bü- Dantzig 7 (A.A) - Havas o Sosyalist ve komünistlerin 
tün ulus tarafmdan kestiril- Ajansmdan: propaganda vasitalar1, yaz1 
digi, onayland1g1 vakit konu- Dantzig ünüiforma ile bir ve imänlarla örtülü olan Nazi 
lur ve toplamr. fehir halini almi§br. Yollar- müessisleri tarafmdan hi~e 

Muvazene vergisi, dogru- inmektedir. Y almz Lehliler 
sunu söylemek läz1m gelirse, f1rkas1 az ~ok hareket ser-
~oluk ~ocugu ~ok memurlar bestisini muhafaza ediyor. 
i~in ag1rca bir yüktür. Fakat <;ünkü se~iciler henüz fikir-

litARON FON NÖRAT bunun ulusal korunmam1z, lerini apk~a izhar edebilmek 
B soysal ilerlememiz, kimseye tedirler. 

k erlin (Radyo) - Da§ ha- muhta~ kalmamam1z i~in ta- Danzig 7 (A.A) - Alman 
•111 Baron Fon Nörat son Qmd1gv1 düQünülecek olursa, 

lflin J d b h I " " propaganda bakam bay Gö-
A 1 an ar a mevzuu a s o an bu yükü güclü ve dayamkh 
""!IQ 'l J bels Cumartesi ak§am1 bu-
d .••ya 1 e aponya arasm- omuzlar1m1z ses ~1karmadan 

•k1 „ b b kk d rada söyledigi nutukta d1§ .,,. rnunase at a m 3 taQiyabilir . 
... \ihirn b tt b 1 " siyasadan bahsederek ez-"'- eyana a u unmu§- Biz burada bir§eyi göz 
'qr B F N d cümle demiftir ki t' 'k· aron on örat emi§- önüne getirmek isteriz: 
•r 1: Bize Cenevrede hayati 
~ "Bugün Avrupa devletleri, Herhangi bir vergiden söz hakk1m1z1 vermekten istinkäf 

Cilveleri ! .. 
\~.~ 

Yeni 

d "'l'llpadaki hädiselerla o ka- a~arken §U ::nemurdur, bu ettikleri zaman Cenevreden 
ar tüccard1r, gibi ay1rt yap1c1 B 1· h t n hirbir „. t rn._e.tguldürler ki, Asyada ayrild1k. Bir bu~uk sene ha-

1 

Bay Saymen ile Lord Edenin er m seya a im ,.,. . 
cdj- düfÜDÜfleri ortaya atmak f d'l kl den memnun1yeb ~„ . gi gibi it gören Japon- raretli bir ~ahfma esnasmda fayda vermiyecegini ve sar e t en. em~ er V. • 

1 
d 

„ de m 1 1 k k't hi~te dogru olamaz. <;ünkü ~ mucib ola,..ak bir netice elde ed1lem1yeceg1m can an ·~an 
l>tt1a etgu 

0 
aca va 

1 
bugün öyle tüccarlar1m1zda ' harb yapmak i~in degil ba- .,. · f f "l" „ yarak res1m-

A ~1yorlar. .1 r1Q1 müdafaa i~in Alman or- ve bay Hindersonun bir otogra c1 ro unu oydm " L •tf 

' 
""'lllanya ile Japonya ara- vardir ki bir memurun belki d"t: 'd d lerini ~ekmege ugra~bg1 Hitler, G?rin~ ~e E ekncd: u lekn 

tnda b' az, fakat saglam ve üstüne usunu yem en mey ana bir az gülümseyiniz " dedirten karikatorun ne a ~r par a 
ha.JcL ir ittifak yapildigi Alman radyolarile dünyaya getirdik. Bar•§ i~in fedakär- bi'r haki'katani haykirdigvt bugu"nkü bädiselerin yem c1lvele-lll .:1ndaki rivayetlerde te- dayamlabilir kü~ük ayhgma 

•anen I d J imrenmekten kendilerini ala- hitabeden Propaganda Bakam hklarda bulunm1ya amadeyiz. rinden anla(olilmaktadir. b „ etmesi' 
COii. • as1 s1z 1r. aponyanm "f • 1 t essum 
b~•raf1 vaziyeti Avrupada mamaktadirlar. BA V KÖBELS Keza Fransa ile bari§ i~inde Neticelerden memnun kalm1yan msan arm e . l 
1 „ • . „ „ e ümi' §larm s1yasa i ~-hlüttefik temin etmesini SIRRI SANLI dan ge~enlerin yüzde ellisi 1 ya§amaya amade bulunuyo- ne kadar gu~ btr§ey 1se bu ayr1 goru§ v · . . . 

· lllatlns1z b1rakir. -Arkas1 Var- Nazi elbisesi geymitlerdir. [ Sonu 4 üncüde ] görü§melerle häl ve fasledilmesi de o kadar zor btr •tbr. 

~ .... === . . . ... - ·-· .... •• eÜ N;kdT Eha~7:i::r;"Elb=~;;:::;::;~~.Ah;!~i: A~1m U~'a Yaptmmz. En saglam Yerli Mahndan i;ifte provah 
~ifte dikit Serpuf ve Tozlukla birlikte alb liradan sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 
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Sahife 2 ( Halktn Sesi 1 

~~~~~~8~~~~~~ Osmanl1cadan 
1..-~ • .~ [l"'E']lll TÜRK<;EYE KAR~ILIK-1 -„....- 1 LAR KILAVUZU 

~ Türkle~le Kar§I Kar§ya ~ B 
~ Y azan : Türk~eye (:eviren : ~ Baha - Paha 
(1 ANRI FÖY RE~AT iSANLI il! Beha - Güzellik 
M~~~ - 2 3 - ~~~~~ Bahar - Bahar 

Bir Aln1an dcnizalb gen1isi 111ühin11nat bo~a]t :::;1-=_ K~:;il 
tnakta olan nakliye ge1nisini batirn11~h Bähir (Bak: Ayan)-A~ik, 

Taarruzlardan evvel asker- yapmak Iäzim geldiginden apa~Ik, belli, besbelli 
lerimiz sünhülermi silählarma bunu yerle§tirmek bir hayh Bahis tutu~mak, bahse gi-
ge~irdikleri zaman güne§in gü~ oldu. ri§mek - Öce§mek 
~arpmasile bu süngüler paril iki gündenberi oldugu gibi Bahr - Deniz 1 
d1yor. Siperlerimizde käfi Tnrk bataryalarmm faaliyeti Bahren - Denizden, de-
mikdarda derin olmad1g1 i~in bizi bunalbyor. niz yolile 
bu par1lb dü§man tarafmdan. 4 Temmuz pazar saat 10 Bahri - Denizsel 
görünüyordu. da §iddetli bir i§tigal duyul- Bahri muhit - Okan 

Türkler ise gece taarruz du. Bu bir Türk mermisinin Bahs - Ayit 
ediyorlard1. Bu suretle kar§I a~1kta buJunan bir mühim- Bahsetmek - Ayitmak 
larmda bütün gün \:arpi§arak mat deposunu ate§lemesin- Bah§etmek - Bag§etmek 
yorgunluktan bitkin bir dü§-· den ileri gelmi§ti. -Bah§ - Veren 
manla kar§1la§1yorlard1. Cece Türklerin sabahtanberi de- -bah~ä - Veren 

· k 1 w d ·· ··kl vam eden ~iddetJ1' ate~1· bu Bah§i§ ·- Bag§i§ nm • aran igm a suru ene- " "$ Baht _ Bahit 
rek siperlerimizin yanma ka muvaffakiyet üzerine daha 
dar sokuluyorlar ve ancak §iddetle üzerimize yagiyor. by~:rtiyar - Bahtiyar (Bah-
birkar metre mesafeye yak- Saat 15 te dördüncü Amri B h 

T a usus - Hele, yalmz 
la§bklan zaman farkma '\l""a:- z1rhhs1 Anadolu sahilini topa Baid _ Uzak, Irak 
rabilyorduk. tutmak üzre sahile yakla§I- Bäis _ Sebeb 

Bu §arait altmda bogu§ma yor. Saat 11,20 de hakiki bir Bäk - Korku 
ma ~ok öldürücü olup ne ~ok feläket olmu~tu . Dört gün- Baka - Kahm 
zaman Türkler bir~ok feda-· denberi Helles burnunda Bakayä - Kalmtilar 
kärhklarla elde ettigimiz si-· mühimmat bo§altmakta olan Bäki (Bak: Läyemut ) 
perlerden geri ahyorlard1. Kartaj nakliye gemisi bir Kahz 

iki tarafm tevcilerindeki denizalb gemisi tarafmdan Bäki - Geri, geriye 
bu ayrihk <;anakkale muha- batmld1. Bäki (Bük'dan) -Aghyan 
rebelerinin sonuna kadar Harbten evvel Cezair ile Bäki kalmak - Artamak 
devam etmi§ti. Donanmaya Marsilya arasmda sefer ya- Bäkir - i~lenmemi§, el 
gelince - unutmamak läz1m pan bu güzel gemi, dört degmemi~, balta glrmemi~ 
ki biz onun harekäbm ko- dakika zarfmda batmi§h. Bäkire - Kiz, k1zöglank1z 
layla§brmak i~in burada bu-· TorpiJ geminin arka tarafma Bakiye - Arhk, kahnh 
lunuyordnk - bütün bu kanh isabet etmi~ ve gemi bat- Bäl - Gönül 
bogu§malarm devam ettigi madan evve) ba§ taraf1 ha- - Kanad 
ay zarfmda hi~ ortaya ~1k- vaya kalkm1~, sonra büyük Bälä - Yüce, üst, yukan 
mad1. bir sürat'le denizin i~ine Bäläpervaz - $i§ken, yük-

sekten atan Y almz La tu§trevil kü~ük 
torpidosu aym dördünde ve 
Sen Lui z1hhs1da aym 21 
nde k1sa bir müddet i~in 
görü§mÜ§ler ve tekrar yer
lerine dönmü§lerdi. 

Bu iki hareketten ba§ka 
ne bizim ne de lngilizlerin 
harb gemilerinden hi~ biri 
ortaya ~1kamad1.5 

Bu da yaten ~ok ihtiyatb 
bir hareket idi. 

Bu vaziyat kar§mda her
kes kendi kendine soruyor: 

gömülmü§tü. 
[ Arkas1 Var J 

F1r1n vE Hane 
Kar~1yaka Sogukkuyu tram

vay caddesinde 72 numarah 
fmn ile 74 numarah hane 
sablikhr. 

Taliplerin ayni caddede_ 
cami kar§tsmda 35 nu

marah haneye 
müracaatlan 

Bälig (Re§id) - Ergin 
Balig olmak - - Ermek, 

eri§mek, varmak 
Balin - Y asbk 
Bäli§ - Yüz yashgI 
Bam - Dam, ~ab 
Bäni - Kuran, kurucu, 

yapan 
Banliyö - Yöre 
Bap - Kap1 
Bap - BöJüm 
Bap ( Husus ) - i§, yol, 

honu, sorum, §ekil, yön, ba
k1m, i~in, üzerine 

(Arkas1 Var) 
·~~„-_ _..""";.·---~---~-_:_----..!:.....-

Müsamere 
Kurultayspor l{u]übü 
~lüsarnere \ T eriyor 
Dünkü nüshamizda Ka

rantina Kurultayspor kulübü
nün müsamere verecegini 
yazm1~tik. 

iyice ögrendigimize göre, 
Kurultaysporun T emsil He
yeti, ge~en hafta büyük bir 
muvaffakiyetle ba§ardiklan 
ve davetlilerin takdirlerine 
mazhar olan gen~ler, [Katil) 
piyesini arzu umumi üzerine 
tekrar Karantina ocak sah
nesinde vereceklerdir. 

Adanada 
f-lakiki vaz ba~lach 

Adana (Hususi) - Burada, 
baher demiyecegim yazgeldi.. 
Adananm §iddetli sicaklar101 
i§itipte simdiye kadar bura
da bir yaz ge~irmemi§ olan
lar1 daha bugünden telä~ 
ald1. Baglara gö~ haz1rhgI 
olurken T oroslardaki yayla-
larda yurd kiralamak istegi 
de ~imdiden kendini görter-
mege ba§lad1. 

<:;ar§ide, pazarda palto ve 

pardesülü gezenJer göriinmez 
oldu. Y er ycr dondurma ve 
soguk g-azoz satan ayak sa
bcilan kendilerine bir ge§im 
yolu bulmu~lard1r. 

Belediye mezbahasmdaki 
baz farbrikas1 2 kuru§tan 
halka buz yeti~tirmek i~in 
esash surette ~ah~maktad1r. 
Bn gidi§le b:rka~ gün sonra 
mekteplerde galiba ögle so
nu tedrisata imkän kalm1ya-
cakbr. <;ünkü o saatlerde 
santigrad otuzu ge~ecege 

benziyor. 

Marmara 
Adas1nda köpeklcr 

dag·lardaki ha vvanlari . 
y1yor 

Erdek, (hususi) - Mar
mara adasmdr daglardaki 
koyun sürülerine bugünlerde 
köpekler musallat olmu§ ve 
§imdiye kadan bir~ok hay
vam par~alamak suretile ye 
mi~lerdir. Ötedenberi hayvan 
yeti~tircn Marmara adasmda 
böyle bir halin asla vukuu 
olmad1g1 söylenmekte ve bu 
i§e herkes hayret etmek
tedir. Kü~ük denizalb gemileri

nin önünde böyle firar ede
ceklerse, bu muazzam ~elik 
z1rhhlarm ne k1ymeti var? 

TEMMUZ AYI: 

Yunanca 
Gazeteler 

VENiZELOSUN 
Temmüz per§embe.- <;ad 

gemisi yarah bulunan gene
ral Guroyu hamilen Tulana 
hareket ediyor. 

Sufren zirhhs1 yanmda bir 
~ok kü~ük gemiler oldugu 
halde Anadolu bataryalarim 
topa tutmak i~in yar1m ada
ya yakla~1yor. 

2 T emmuz cuma-. Dün 
ve bugün Anadolu batarya
Jan sabahtan ak§ama kadar 
Seddülbahiri topa tutuyorlar. 

Bizim batarya da dü§ma
nm ate§ine maruz kahyorsa
da, bize büyük zayiat verdir-
m1yor. • 

3 Temmuz cumartesi 14 
lük bir sahil bataryas1 b!z
den birka~ yüz metre mesa
fede sahile yerle§tirildi. Bu 
bataryalara saglam bir kaide 

Atinada linti§ar eden Yu-
nanca ve Fransizca bütün 
gazeteler, ve Selänigin 
PROGRES gazetesile bil
cümle Musevi gazeteleri ve 
Frans1zca MESSAGER 
D' ATHENES gazeteleri 
Alsancak, Pasaport iskele
lerinde 2 kuru§ fiatla sabl
maktadir. 

Herhangi bir Yunanca ga 
zetenin ayhk abunesi, adres
lere kadar gönderil~ek §ar
tile 50 kuru§tur. 

Ucuz fakat <;ok güzel Yu-
nanca mecmualarda vard1r. 
Arzu edenlerin Alsancak 
Celil Efendi Sokak No. 49 

J. Kolokocas 
Adresine müracaat ede

bilirler. 

Marif etleri ... 
---------•*<X>••---------

Sab1k fntellices Servis ~efi 

BAZiL TOMSON'un Eserinden 

13 -

\'enizclos Bu1garlara tavzit venneg i krala 
tavsiye ctn1i~ti ve bu taYsiyeyi ihtiva eden 

vesikalan hie; '"s1kiln1adan hizzat kendisi 
nesretn1isti ... „ „ 

Gunaris kabinesinin ilk devletlere bir nota iJe bil-
vazifesi, Yunanistanm vaz- dirdi. 
iyetini kat'i surette tesbit itiläf devletlerinin hariciye 
etmekti. Vaziyet tetkik edil- nezaretleri dosyalarmda mah 
dikten sonra kraUa müttehi- fuz bulunan bu vesikaya göre 
den §U karar verildi. Yuna- Yunan kabinesi iki ~ eyden 
nistan derakab itiläf devlet- korkuyordu : 
leriyle beraber harbe gjrmcge 1 - Bulgaristan, 
haz1rd1r; fakat itiläf devlct- 2 - Yunanistanm taksimi. 
lerinin, Yunan- Bulgar tehdi- Ynanistaum taksimi pläm . ' 
dine kar§1 emniycte almagI ltiläf devletleri payitahtlarm 
taahhüd etmeleri §artile„. da a~1k~a münak~a ibile edil 

Bunun üzerine 14 Nisan mi§ti. 
günü Gunaris, Yunanistanm Yunanistanm bu tcklifi du 
mevcud hududJarim ve §imali yulur duyulmaz, Atinadaki 
Epir dahil olmak üzere ada- Alman sefiri hemen Yunan 
lardaki hukuku hükümranisi hukümetinden izahat istedi. 
itiläf devletleri tarafmdan Gunaris sefire a~1k~a verdigi 
temin edilmek §artiyle he- cevabda, eger Osmanh im-
men harbe girecegini bu paratorlugu ezilecekse, Yuna 

1111~~ID!rnmr!Jmllt!E~, .......... 
NASIL CENGEDERLERDi, 
y~z~~ Nas1l Ya§arlard1 TN~~ r-~~-· 

oo-----

1-Iepiniz an1k olun, ne valot kolun1u salrrsafll 
bir harnlcde karg1lann1z1 hu pis ugrular1n 

karn1na, gözlerine saplay1n ! ... 
Zabit arbk köpürmü~ ve 

kudurmu~ gibi haykirdI : 
- it ogullari, §imdi ölüm

lerin en aläsm1 begenin, size 
kim oldugumu ~imdi göste
rinm. 

ÜtsükarcI bu söz üzerine 
cevap verdi : 

- Ben de itler sürüsünün 
ba§bugu, öküzlerin ba~bakam 
ha§mellii Ovey Ovangm ken
disiyim. Tiz kar~Imda egilin. 

- Vay arsiz, m a 1kara 
herif, haddine bakmadan 
arigI hakammI:an ad1m agzI
na ahyor, tiz a§ag1ya in 
ogru ... 

- Soguktan ayaklar1m 
s1zhyor, beri yana§ ta yar
d im et, kolumdan tut indir. 

Zabit bu dcfa ate~ ktsildi 
arkasma döndii. !]U emri 
vcrdi: 

- Hcpiniz amk olun, ne 
vakit kolumu salladnn m1 bir 
hamlede karg1larm1zI bu pis 
ogrunun karnma, gözüne 
saplaym. 

Sonra Üstükarciye döne-

Belgradda 
Bir casus ~ebekesi 

vakalaruh 
Viyana (Radyo) - Bel-

graddan alman maJiimate 
göre, memleket müdafaa 

rek: 
- Sen delimisin herif, bc' 

buyünlarm ad1 sam belli bir 
bugatmm, hi~ sen beni dur 
madm m1? 

- NasII duymad1m, s~ 
kar~1dan görünce dizleri' 
tutmaz oldu da a§ag1ya ioe' 
miyordum. 

Heriflbu sefer dayanamadJ 
k1bcm1 ~ekti, kolu ile de ar 
kadakilere hücum emrin Y1el 
di. Yigitin üzerine abld1. 

ÜtsükarcI bunu bekliyot' 
du. Palasm1 s1y1rd1, bir ~ 
ru§ta zabitin ha§IDI ü~ meUC 
ilcriye f1rlattr. Arkasmd" 
neferler de gelmi~ler ve kat' 
karg1lar.m kald1rm1§lard1. Ot
sükarc1, yere atlad1. Ba~1ol 
egcrek §iddetle bir ikisiniß 
dizkapaklarma paläs1m vut' 
du. Herifler armut gibi yet' 
lcre serildiler. Oigerleri kat' 
g1lanm atarak yalvarmai' 
ba~Iad1lar. 

( Arkas1 Var ) ____ _., „, __ __ _ 

Hile yapan 
Esnaf if,in edilecek 
istanbul (Hususi) - Hile' 

ye tevessül edip te yakal•' 
nan sabc1lar ve dükkänciJ,t 
isim ve edrislerile gazeteieri' 
ilän edilecektir. Bu sureti' 
hile yapen esnaf1 halk taJll" 
yacakbr. ---'!llilr---

lspanya'ya 

fevkaläde asneri mahkemesi 
Macar taLasmdan olan ba
yan iren Mezleni ve ressam 
Valantin Kaiman nammdaki 
iki casusu 20 §er sene ag1r 
sene mahki1m etmi§tir. Bun- )"t1n1urta ihract 
lar ecncbi bir devlet namma istanbul, (Hususi) - Y~ 
casusluk yapmakta idiler. murta ihracah i~in yeni JJld• 

Ayni mahkeme ve i§te kaveleler yapmak üzere bi' 
aläkadar bulunan Y agoslav heyet ispanyaya hareket ~ 
tabasmdan dört ki§i de 10 decektir. Almanya ile yd' 
seneden 18 seneye kadar l murta kontenjamm arbrIJl~ 
muhtelif hapis cezalarma I i~in yap1lan temaslar dl 
mahkum etmi§tir. ~~.sp~t n~:el~ ;~i§~ 
nistan i~in, mücadeleye i~ti- hakh idiler. <;ünkü, Gun•• 
rak etmemenin imkäm yuk- risten daha nüfuzlu bat1" 
tur; demi~ti. bir Yunan devlet adam1, yo• 

Bu tarihte, itiläf devletleri nanistanm baba dü~mam Bul: 
pek yanh~ fikirlere kap1l- garistana arazi verilmesiol 
mI~lardI. Merkezi imparator- durup dururken kendiligifl' 
Iuklarla Bulgaristan arasmda den teklif ve bu tekliflerifl' 
bir anla§manm mevcudiyetini de hatta israr ediyordu. ,.. 
hösteren bir~ok delillere YUNANISTANI TAKS ll" 
rag~~n, Paris vc ~ondrAa DÜ~ÜNCELERI 
Hanciye Nezaretleri, hala, Ew b. ..dd r" 
B l · t l b' 1 k ger, ir mu et son 

u garis an a 1r pazar 1 ve B 1 • S b' . 1 ~..a · k A w u ganstan ir 1stana 1 av 
uyu§ma Im am olduguna ka- h b d" b lk'd ·ti' ·d· l ar etmesey 1, e 1 e 1 
m ir er. IAf d V 

VENIZELOS YUNAN TOP a evletler.i Kavala ve J 
RAKLARINI BULGARLA ?1~YI. ~ulgar1stan~ terketJJI 
RA VERMEK ISTIYOR i~m Ipn Yunamstam s1k•f 

istifa eden V cnizelos, Ba§
vekilken Krala verdigi iki 
mahrem muhhray1 maalesef, 
tarn bu buhranb zamanda 
ne~retmekte hatasmda bu
lundu. V enizelos, bu muhh
ralarmda 1913 zaferinde Yu-
nanistan tarafmdan elde ge
~irilmi§ olan Kavala ve Dra
ma viläyetlerinin Bulgaris
tana tcrkini Krala tavsiye 
ediyordu. Bu muhbralar ne§
redilinceltabiidir ki itiläf dev
letlcri, G unarisin Yunan ta-
mamiyeti mülkiyesinin temin 
edilmesi esnasma dayanan 
teklifini ciddi teläkki etme
mege ba§lad1Jar ve bunda-

brmiya ba§hyacaklard1. , 
Frans1z mebusan meclil'' 

nin ln temmuz 1916 da „, 
kubulan gizli bir celsesiocl' 
hariciye nazm M. DelkaS" 
kendisinin ileri sürdügü 'l' 
nanistam taksim siyasetio!' 
dogrulugunu isbat etmek 1 

V enizelosun bu muhbralatt' 
dan istifade etmi§ti. Fraos11 

hariciye naz1n mecliste •'f 
nen §U sözleri söylemi~ti: d" 

" - M. Venizelos, 8 1 
garlara tavizat vermeyi kt 
taysiye etmi§tir ve bu t14' 
siyeyi ihtiva eden vesikal•"' 
hi~ s1kilmadan, bizzat k, 
disi ne§retmi§tir. ,, 

( Arkas1 var ) 



Salme 3 
.„- ;a ...... 

Bakkallara Müjde 

Son dereec hassas, saglan1, zarif vc 
oturak terazilcrin1iz geldi. Her 

f evk.indedir 

dan1gah 
terazinin 

SAil~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. 
~ 1 22 "-!--~-~!!!!'!'!--!!"!!""!'!!"!!!""'!!!"!--~~ 

0 ..... 
'-'!' 

lnci Gibi, 
SAGLAM 

Zar i f 
Di~ler \'chrcnin hakiki zinctidir 

aunun i'rin 

Ferit 
01$ MACUNU 

Kullammz 

Roku, 
Ij~~zct 

Ve s1hhi bak1mdan 
fevkalädedir 

Büyük 
tG 15 kuru§tur Pü yalmz 

'Taptan Alanlara 

g:;,~~~ S. Ferit ~ifa 
Tcnzilftt 
Eczanesi 

Hükumet s1ras1 

~~~t:k~~l::t~i:kt:k-*-:JLidr-*.*.1df'_"t:ldcJf 
t ( TAN ) Sinemasmda >+ 
ki~efmelikte: • • Tel. 3143 )+ 

-... 3 Nisan <;ar§ambadan itibaren ~ 
Meydana gelmesi i'rin iki sene ~ah§an ve hesaps1z )+ 
tnasraflar ve fedakärhklar edile ilim heyecan filmi )+ 

(ALT IN) ~ 
llahi Kadm BRiGiTTE HELM ve PiRRE BLANCHAR 
Frans1zca sözlü ve TÜRK<;E izahath senenin en büyük 
•aheserini bugün « T AN» da görecek ve sinema sanayii 
llin yükseldigi bugünkü dereceyi hayretle kar§1layacaks1mz 

AYRICA: 

f;1lg1n U~u§ 
ve 

.___ ___ ~Q~~i~e!~~~------~ -;;;;;++++++ .......... T:TTT++++++++++~ 

( Halk1n Sesi ) 

Büyük Süley
man lokantas1 

Hüku111et caddesi No.HH 
Son mÜ§terilerimizin arzu

su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba§lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, bahk 

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

tathlar ve kompostolar 

Oln1ak üzere ( 4(1) ku
ru~tur.) ( 1-1 ;; 

·· ~·== -
1~~ Yüksel 
~?, \ Kahaday1 
~ - . /~~;· Yüksel rak1s1 az zamanda 

~1 ~„ Kabaday1 rak1s1 kadar yük-

~1-f ~ < 1 selmi:. L T J N 

' -1 & f a Go lt ( Altm ) tra~ b1'rag1 a ~ i 1sve~ ~elijiinden, milimetrenin 

~aha 1 onda bir kalmhgmda olup Q dünyada e~i yoktur. 

8 NISAN 

IUIUI 

Bu Pillerin En Tazesini ---

~ -· - ~ --0.. -""1 -3 
~ -· --· t,~ -("b 
""1 

("'T--· ""1 .... '• • '' h b ld 1 Bir bi~ak ok!lar gibi 10-15 
YUZUM ara 0 U, tra~ yakar. izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

~ÜNki: 1 ~msi Hakikat ( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) D ~~ p~ ~~ ~~ f/.X r~ ~ r~ V 1 Ticarethanesinde bulahilirsiniz 
f 41

' ~,~ t; ~ td„ ~ ~)J ~ ~ ~ s.iUcuzluk ~~~~~~~~~~~~~~=~.~~-..~~~" .-. 
;v. 1/fl VI. %r7./// 7> ~. f'I #/;;! ~ ~ ~ lJ ~~~~~~~~~~~~.~~~ .......... ~ ..... ~~~ 

irCl~ hi~Cf!9: 1 Sergisinde ~ TA YY ARE SiNEMASI Tt1~i0 • 

kylla11_madll'.l'I, Tancsi 5 kuru~tur ~ B u Go N 

.-;i.:§~ - , • e:~ ~i -~ --. i ,.,..,.~ -- •.ä .r--:ß·~~- __ ~ Ge~en sene (HA R P) filminde alk1§lad1g1m1z {Anna • 
·~~~ .i' ! -<~~ ~~~:~~~~!'a~""'~!~~~~[!] ~ Bella) ve (Charles Boyer) gibi iki yüksek sanatkar1n 
,Ir · 10 Nisan <;ar§amba Saat 21 de 111 ~ tt kl b" heser .,ll . . . lll!lill r.„111 yara 1 ari ir fa 

~II E L ff A M R A ldaresmde Milli rli 'J..,,X 
'II Kütüphane Sinemasmda lf.il =.~ 

l!J "<;ARDA~ FÜRSTiN „ serisinden ikinci bir Viyana 11! :.: 
:~~~ opereti taktim edecektir !! ~·~ 
:1 T ANGOLiTA 1~;:: 
6 •A 
• m~ uil. Hi~bir filimde görmediginiz Sahne, Dekor, Revü •II;ll ~ 

f;ILKIN KAN 
Ba§tan ba§a a§k, heyecan ve musiki filmi 

AYRICA 

;~ Tuvalet ve Musiki zenginligi... Ba§rollerde ~\ M ·i Ses ve zarafet krali'resi GITT A ~ALPAR ile Bitmemi§ .!. ~ 
l111 Senfoni'nin "Schubert„ i HANS JARAY ll :•:----
11mlb 1'1uzik: FAUL 1\BR1\1'1A1'1 11'1 ~ Hergün: 15, 11, 19 ve 21,15 

SEANSLAR 

'11 ~~~ ~~ - ~~ .... ~Jnlll M Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) II Bugün 15 - 17,45 - 20,30 seanslarmda : 1 ~ Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 

•ifb rocuguun1u Cald1l·tr .. 1. ~------------------
11111111 y .~"'< ' 1!1lllb ~ • 

'III Ve 16,30 - 19,15 - 21,55 seanslarmda: qmni ~ D 1 K K A T : 
111ml1 30 G•• p li ~ Hergün 21,15 seans1 ucuz [HA L K] seansidir. 
111 UD renses •1~ Fiatlar 25, 35, so kuru§tur. 

l!Jtj~~~i~~f~"f_i ~t~~~J~~~f~~.~ ~~A~~~~~~~if~~:~• * * * * • • * • • 
a,:;e. $ ! t : sxs_zaa E- •pf :1 pff, 
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- Sultana ne cevap verelim. Edit ha§-
met ve azametle, 

- Haber veriniz ki ben hi~ bir vakit bir 
din dü§mam ile evlenemiyecegim. 

Diye cevap verdi. Kral: 
- Zaten meraka hacet yoktu; Angad1 

manastm täriki dünyas1 sizin zayicenizden 
okumu§tur. Siz karaman ve hiristiyan bir §Ö· 
valyenin zevcesi olacaksm1z. V e sizin bu iz
divac1mz asirlar süren bir kin ve husumetin 
sonuna varmasma sebep olacak ve bu suret
le bu muazzam muhaseme de bitecektir. 

Didi. Edit bu ihtimal dahilinde de kendi
sini feda etmekten istinkäf etti. Bunu üzeri
ne kral, 

0 halde bir defa da kendisini görünüz. 
Sultan Seläheddini Eyyubinin pek yak1§1kh 
bir kahraman oldugu da muhakkaktir. Esa
sen krali~e Beranje de bu muhasamada ha
z1r bulunmak istiyordu. 

Siz de saray kadmlari ile birlikte bu fir
sattan istifede eder ve bu vesile ile Sultam 
da görürsünüz. 

DedL Mamaf1 Ri§ar siyahi ile gönderdigi 
mektubta, Müslümanlarm reisine Lädi Edit 
hakkmda hi~ bir ümit olmad1gm1 bildiriyor
du. 

Saläheddini Eyyübi No. 26 

-124 -

yere dü§ürdü: 
Bunun üzerine Kral Ri§ar: 
- Konrad, Monas1rra Markis, seni, bu 

~irkin hiyaneti irtikäbla itham ediyorum. Diye 
bag1rd1. 

Marki Konrad vaziyetin vehametini biis-
bütün artbran §U cevab1 verdi: 

- Ben bayraga el sürmedim! Dedi. 
Kral Ri§ar müstehzi bir tav1rla: 
- Ben bayraktan bahsetmedim. ~u ha

linde gösteriyor ki senin vicdanm müsterih 
degil ve bir korku i'rindedir! 

Arbk ok yaydan pkm1§ demekti; vaziyet 
cidden mü§kül ve korkun'r idi. 0 kadar ki, 
hemen her ihtiläf1 halledebilmekle maruf olan 
Fransa krah Filip bile sükiinu iadeye muvaf
fak olamad1. 

Neticede, bu hädiseden bef gün sonra, 
Margi Konradm, Kral Ri§arm gösterecegi 
bir silähh ile vuru§m&§ma karar verildi. 

Vak1a aslan yürekli Ritar bizzat dövüt· 
mek istemi§ti; fakat Prensler buna raz1 ol
mad1lar. 

Frans1z krah Filip : 
- Bu vuru§ma nerede olacaktir? Diye 

sordu. Eger burada hizim aram1zda olursa, 
her iki taraf birbirine girecektir. Kanaabmca 
~ok teblikelidirl 

Filipin bu dütüncesi ~ok yerinde idi; kral 



Sahife 4 

Yunanistanda Bir~ok Adliye 
Memurlar1 Azledildi 

Atina, 7 (A.A) - Son ih
tiläl bädiselerinden sonra ba~ 
lanan idari tesfiyeye devam 
edilmektedir. Bu sabah bir 
~ok adJiye memurlar1 azle
dilmi§lerdir. Azledilenler §UD 
lard1r : T emyiz mahkemesin
de yedi äzä, istinaf mahke
mesinden iki reis be§ häkim 
ü~ müddeiumumi bir müd
deiumumi muauini, ilk mah-
kemelerden be~ reis alh ha
kim, divam muhasebettan al-

tJ äza ve devlet §Urasmdan 
be§ hükuk mu~aviri ile be§ 
äza. 

Atina, 7 (A.A) - Gene
ral kondilis askeri mahfelde 
söyledigi bir nutukta äsi za-
bitlerin icraabm takbih ede
rek tasfiye edillmi§ inzibath 
ve her türlü siyasal nüfus 
haricinde yalmz vazifesile 
me§gul olan §imdiki orduyu 
sena etmi§tir. 

~ 
~ 

Bulgar askeri divan1 siyas'il 
i§lerle ~- ugra§m1yorm§ 

Sofya 7 (A.A) - Bulgar barda adi surette i~tima eden 
Ajans1 bildiriyor: yüksek askeri divan siyasal 

Ordu kumandan heyetleri- meselelerle ugra§maz Diva-
ni ve buna benzer diger hiz- nm vazif eleri nizamnamelerle 
met i~lerini alakadar mese- sarih surette tayin edilmi§ 
lelerle ugra§mak üzere top- oldugundan, bu gibi mesele-
lanmt§ olan yüksek askeri ler divamn selahiyeti hari-
divan vazifesini bitirmi§tir. cindedir. 
Harbiye bakam olmak hase- Yüksek divanm toplanmas1 
bile divana da ba§kanhk dolay1sile hari~te divamn si-
eden ba§bakan general Zlate yasal meseJelerle de ugra~-
yüsük divan tarafmdan müt- mi~ olduguna dair pkan ha-
tefiken ahnan kararlarm kra- berlerin ash ve esas1 olma-
Jm tasdikine iktiram ettikten d1g1 gibi } akmda kabinede 
sonra nc§redilecegini bildir- degi§iklik olacagma dair ~1-
mi~tir. kar•lan §ay1alar da uygun de . 

Her sene ilk ve son ba- gildir 

Hitlerci Alman Türk musikisi 
yan1n ~yeni bir 
zaferi daha 
- Ba~taraf1 1 incide -

ruz. F akat tehlike önünde 
kalmakhg1m1za müsaade et
miyoruz. 

Dantzig, 7 (A.A) - inti
habat saat 18 de bitmi§tir. 
Hi~bir hadise olmam1§hr. 
Mmtakalardan geien ilk ne
ticeJere göre Ulusal Sosya-
list firkas1 ge~en känunsani 
Belediye meclisleri setyimle
rindekinden daha büyük bir 
muvaffakiyet elde etmi§tir. 
Danziger Varderin dört inti
hab mmtakasmda Ulusal 
Sosyalistler 379, Sosyal De
mokratlar 2, Merkez 1, Ko-
münistlerle Bre~ f1rkas1 ve 
LehleJer ls1f1r rey kazanm1§
lard1r. 

Dantzig 7 (A.A) - Dan-
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istanbul, - Maarif Vekä
leti Türk musikisi etrafmda 
esash tetkikat yapbrmaga 
karar vermi§tir, Berlin mu
siki akademisi azasmdan pro
fesör Hindenith bu i§e me
mur edilmi~ ve Vekäletce Al
manyadan davet olunmu§tur. 

Prof esörün Almanyadan 
hareket ettigi §ehrimiz Maa
rif müdürlügüne bildirilmi~tir. 
Bugünlerde istanbula gelmesi 
beklenilmektedir. Profesör 
birka~ gün §ehrimizde kala
cak ve Ankaraya giderek 
V ekäletle temastan sonra 
tetkikata ba§hyacakbr. 
-~ _ _.._,,___ 

ziger Voroosten gazetesinde 
~1kan bir habere göre ulusal 
sosyalist firkasmdan ~1kanl· 
IDI§ olan Dentzig eski äyan 
reisi bay Re§ning geceleyin 
Dantzig den ecnebi memle 
ketlere hareket etmi§tir. 

Ri§ar da bunu anlad1g1 ityin : 
- $u halde, dedi. Sälaheddini Eyyübiden 

bu dövü§menin kendi karargähmda yap1lma-· 
sm1 istiyelim ! 

Ri§arm bu teklifi de muvaf1k görüldü; ve 
Ri§ar, zenci kölesi ile Saläheddini Eyyübiye 
bir mektup gönderdi; bu mektuba da §U 

cümleyi kath: 
" Bu hain Konratla duru§acak bir vekil 

se~mek mecburiyetinde oldugum i~in nez
dinizde ba hususu kabul edecek H1ristiyan 
bir ~övalye bulunabilecegini ümit ediyorum. 
bu §Övalye teklifimi kabul ederse, ba§ka bir 
vekil göstermioecegim. 

Sir Kinet, bu ciimlelerden kralm kendi
sini tamtt1g1m heman anlad1. Ve krala mm
netle bakb, fakat hi~bir §ey söylemedi! 

l{ral, Zencive! 

- Sen §U mektubu da Lädi Edite ver. 
Salähaddini Eyyübiden gelmi§tir. 

Ualmz Prensesin önünde bir dilsiz köJe 
oldugunu da hahrmdan ~1karma! Dedi. 

- Sir Kinet bu emir üzerine Ladi Edi
tin yanma girdi ve' önünde diz ~öktü. Hitr 
bir§ey söylemedi. Gen~ k1z : 

- Ben sizi ilk gördügüm anda tamd1m 
ba§1m1za geien bu haller nedir, allaha !lkma? 

( Halkm Sesi ) 8 NlShN 

Muallimler 
~~-·-+--

Strazl>urg Civar1nda Franz1z- !Yeni bir maden 
Alman Hududunda Bir Hadise 

1

· Ke§fedildi 
----------00 Mosksva, 'J (A.A) - Fen 

Hitlerci Gen9ler Frans1z Askerleri ~lanevra akademesi gayri uzvi ve 

Bugiin 'foplanacakl~ 
Mualliroler Birliginin ge~ 

gün vermi§ oldugu karar III 
cibince, bugün saat 16 
Halkevi salonlarmda, mual 
limler ikinci bir toplanb Y 
parak nizamname, muall' 
lerin maa§larma aid son b 
berler ve azalarm teklifl 
üzerinde konu§acaklard1r. 

·Yapt1k1ar S1rada! Ren Nehri K1ylannda umumi kimya enistitüsü pro-
Nünlayi~lcr ) 7aptilar ! . . fesörlcrinden Zviagintzel bir 

maden ihtira etmi§ ve bu 
Roma (Radyo) - Strasburgtan bildirildigine göre, 58 inci maden yüzde 52 _ 1 radium 

Frans1z piyade firkasmm manevralar yapbg1 s1rada Ren yüzde 25. osmium, yüzde 19 
nehrinin sag k1y1smda Hitlerciler tarafmdan nümayi§ler ya- altm ve yüzde 5,5 rutheni-
p1lm1§br. umdan mürekkeptir. 

Toplanbya orta ve ilk melr 
teb muallimleri i§tirak ede' 
ceklerdir. Frans1z askerlerinin Ren nehri k1ylarmda manevra yap- 1 ----·<>•~ 

bklan s1rada yedi sekiz yüz Hitlerc gen~ nehrin diger sa- 1 y • e• 
hilinden bag1rmaga, ~ag1rmaga ve tehditJer §avurmaga ba§· I en1 Ir 
lam1§lard1r. Bundan sonra askeri bir yürüyü§ yaparak Kehle . Teneffu··s Alet1• Kuduskedi 
dogru uzakla§m1§lard1r. 

Bundan birka~ dakika sonra bir gen~ k1z grubuda geie- I 
rek Kehe köprüsünden bir kiJometre mesafede nümayi§Jer 
yapm1§lard1r. 

Londra, 7 (A.A) - Yük
sek irtifoJard~ nefes almay1 
kolayla§hran hususi otoma
tik hir aJet icad olunmu§tur. 

- + ·~ o~-4--

)7 edi kisivi 1s1rd1 
~ ~ 

Dolaphkuyuda ku§uol~ 

Avusturya italyaya 7@,aoo 
asker mi vernti§ ? 

Viyana (Radyo) - Avusturya hiikümetinin propaganda 
§efi olan blnha§l Adam Viyana ordusunda beyanatla bulu
narak Müeih Alman radyosunun ne~rettigi lrnberleri t cgzip 
etmi§tir. 

, Bu aletin digerlerinden fark1 
otomatigi bir makanizma va-

1 s1tasiyle irtifaa göre läz1m 
gd en oksijcni ayar l edebil
mesidir. 

sokagmda ge~mekte 01 10 

Hasan k1z1 Nadide, ibrabi
k1z1 Kämile Sinan k1z1 Sehef 
Cemal k1z1 Sacide, Ali k1tl 

Kamiran ~ükrü k1z1 Saffel 
ve Haydar k1z1 Ümran kU' 
dus bir kedi tarafmdan tSI' 

rilm1~lard1r. 

Alman radyosunuu ne§riyab meyanmda, Avusturyanm ' 
itaJyaya, Habe§istana gönderiJmek üzerc 70,000 asker ver-

1 

digi haberi vard1. 

Eski Avusturya-Macaristan 
ordusunda ~ali§an zabitler 
Viyana 7 (A.A) - Alman istihbarat bürosundan: 
Resmi bir teblige göre ulusul müdafaa bakanhg1 eski 

Avusturya-Macaristan ordusunda her haugi bir surette hiz
met etmi§ ve yüzba§I rütbesini getymemi§ olan · Avusturya 
vatanda§lanm 15 May1sla 15 Eylül 1935 ta1·ihleri arasmda 
F deral ordu talimlerine i~tiraka ~agrilabileceklerdir. Bu i§ti-
1 ak alakadarlar•n talebile ve masraf1 kendilerine ait ola
cakbr. 

Viyana 7 (A.A) - Korespandans Politik gazetesine göre 
yukan Avusturyada ulusal müdafaa komitesi kurulmu§tur 

Bir Rus 
J::>ara~ütc;üsünün Yeni 

l3ir l~ekoru 
Moskova, 7 (A.A) - - Pa

ra§Üt~ü Zabelin uzun mesa
feli bir gece atlama rekoru 
k1rm1§hr. Zabelin, tayyare 
4500 metre yükseklikte iken 
tayyareden atlamI§ ve para
~ütü a~madan 3600 metreyi 

- 126 -
Dedi. 

Dogum 
L•,}ovan gazetesi ha§yaz

gam Bay Mi~eJ Kamberin bir 
erkek ~ocugunun dünyaya 
geldigini menmuniyetle haber 
ald1k. Y eni dogana uzun 
ömiir, sonsuz bahtiyarhk di
ler Bayan ve Bay Kamberi 
özyürekten kutlulanz. 

...,,,,.._...,, ..... ... ........... ... 

66 saniye 5/ 10 da katetmi§
tir. 

~övalye bu samimi sözlere mukabele et
mek istedi. Fakat Krahn emri aklma gelince, 
hitrbir §ey söylemedi ve gi.izcl kadmm bu 
sözleri cevaps1z kald1. Edit sözüne devam 
ederek, ricah bir sesle : 

- Sirin bütün bu f eläketlcrinize scbep 
olan kadma hi~ olmazsa 1ki kelimecik ile mu
kabele ediniz, rica ederim! Dedi. 

Fakat Sirkinetin sakit durdngu ve yalmz 
ellerini ovu§tudugunu gören Lädi Edit, 

- Evet. Evet -Deni- Benim kahraman 

Sognga kar§l muhafaza 
edilmi~ vaziyette yap1lan bu 
alet 630 gra'll ag1rhgmdad1r. 
Ve para§utunun arkasma ta
k1h bir torba i~indedir. 

-·--
Sokakta Bir 
Yaral1 

Istanbul - Beyoglu polis 
mcrkezi devriyeleri evvelki 
<YC CC lstikläl caddesinde do-
la~1rlarkcn y~rde bir adamm 
yatmakta oldugunu görmÜ§
Jcrdir. PolisJer yakla~tiklar1 
zaman bu adamm kan i~inde 
ve baygm oldugunu görmü§
lerdir. Derhal yarah adam 
hastaneye kaldmlmi§hr. 

Yarah adam otuz ya§la
rmda bir delikanhd1r. 

iki el'nin bileklcrinde b1-
t;.akla a~1lm1§ derin yaralar 
oldugu gibi yüzünün muhtelif 
yerleri de yara ve bere i~in
dedir. Bu mn1rhul delikanh
nm yaralarmdan ve bilhassa 
bileklerinde kesilen damar
larmdan fazla kan akmt§ 
oldugundan kendisi söz söy
liyemiyecek bir hale gelmi§ 
ve üzerinde de hüviyetini 
isbat edecek bir§ey bulun
mad1gmdan kim oldugu ve 
neden yaraland1g1 anla§ila-
mamt§hr. 

---i11Jwre=:---

Co k Ay1b ~ey 

Y arahlar tedavi i~in bar 
taneye gönderilmi§lerdir. J(IJ" 
dus kedi tutularak belediyt' 
ye teslim edilmi§tir. 

Tacirler Dün 
Topland1lar •• ---'!l"ir•---
.. Üzün1 'f ürk Paras•~ 
Uzerinc ()fcrto Edilece 

Para ve borsalar hakk1ndl 
§ehrimizde baz1 §ayialar ge' 
~iyordu. Tahkik ettik, f 
neticeye vard1k: 

Amsterdam borsasmm k'' 
pand1g1 hakkmda kat'i bi' 
haber yoktur. Florin dü~dle' 
mi§tir. Florin dün 64 klJ' 

ru§tu. lhracat tacirleri d~ 
bir toplanb yaparak kambiY

0 

muamelelerinin tesirlerini ko' 
b 1,t1 

nu~mu~lar ve az1 zarar• , 
göze alarak harice sataca~. 
lar1 üzümü Türk paras1 uie 
rine oferto etmege kar-' 
vermi~lerdir. 

lzmir ikincin lcra MelJluf 
lugundan : 

Bir borcun tahsili i~in et' 

velce haciz olunan seccade• 
koltuk tak1m1, §emsiyelik, ot' 
ta masas1 vesairenin bu ket' 
paraya tyevrilmesi karar ve' 
rilmi~ olmakla birinci artir' 

y n· 
<;orakkap1da Kerner soka- mas1 11/4/935 per§embe (, 

gw mda oturan Sadeddin adm- nü saat on dartte Yeni tPA" 
)I' 

da biri, yanma uygunsuz ka- zayede bedestamnda satte' 
dmlardan Nuriyeyi ab rak cakbr. Bu arhrmada kiyo> 
evine götürmü§; kans1 Bayan tin yüzde yetmi§ be§i bubll'; 
Vahinenin kap1y1 a~mama- d1g1 taktirde ikinci artu·sO, 
smdan hiddetlenerek kar1sm1 16/4/935 sah günü saat ~ 
b1~akla karmndan yaraJam1§- ü~te ayni mahalde sablac•i' 

~övalyam, bugün ancak bir §arkh köledir, 
israrda mana yok. Mektubunu veriniz rica 
ederim. 

br. Yarahyan yakalanmt§br. ilän olunur. / 
~•1'1• • .... • 

Türkiye Ziraat Bankas1 li" 

Lädi Edit mektubu ald1, mündericah hitr 
te memnun etmemi§ti. Sir Kinetin bile bu 
mektubu kendisine getirmesi camm s1km1§b. 
Sirkinete, 

Köle -Dedi- Oaydi sultmmzm yamna dö
nünüz, ve Seläheddini Eyyubi sana ve senin 
le gönderdigi mcktuba ne muamelede bulun
duguma dasöyleriniz. 

Sir Kinet meyus bir ~ehre ile krahn ya
nma döndü. F akat kral $övalyamn elemli 
vaziyetine bakmad1 bile, ~ünkü yanmda yeni 
bir zair yard1. Bu zair kralm ~ok sevdigi 
saz §airi Blondel idi. 

Kral Lädi Editi ~ag1rd1 ve fikrini sordu. 

mir ~ubesinden : 
Mevkii Sokag1 Cinsi ~D-
y ol bedestan Dükkän tB 
Buca istasyon caddesi Hane 21 „ '

1 

Buca Köprülü Dükkän t~ 
Bayrakh Kanarya Hane 6 
Mirikeläm hamnda iki dükkän 12 „ !, 
Karantina Bülbül Hane ~ 
Tepecik Bah~e sokak Dükkän 20 „ ~ 

Yukandaki emva~in ican 29/3/935 tarihinden itibaren .~ t 
zayedeye pkar1ld1. Ihalesi 18 Nisan 935 Per§embe gull. 
dür. Kiralamak istiyenlerin yüzde yedi bu~uk pey ak~eJ' 
birlikte ihale günü saat 14 - 30 da bankam1za müracaatl; 

(909) 


