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Vergi l§leri ve Ulusun 

Vaktuhali ••• -·„ .„. ... . -
~ad1nlardan da Yol V crgisi Aln1ak i\lesclcsi .. .• „ 

i\}uyazene vergisinin bir senc daha 
uzahln1as1 keyfiyeti 

„ ....... . 

Alcnu1rlar kadar tüccarh1nn11z1n da 
yaziveti dii~ünühncJidir 

-3-
d Muvazene vergisinin kal

, , •t1lmas1 veya kaldmlmamas1 
'~in bir zaman göstermenin 
~~gun olacag1 görü~üldügü 
•r zamanda kadmlardan yol 

, "trgisi almmasmm ne dere
, Ceye kadar yerinde bir istek 

~lacag1 ~ok söz kald1ran bir 
lf say1lsa gerektir. 

göre evde oturacak, ~ocuk 

doguracak ve ~ocukJarm1 bü
yütecek vc ~ah§m1yacag1 i~in 
de kazanam1 acak kadmlar
dan vergi aJmmas1 nas1l ola
gan bir §ey olabilir? Bizce 
evinde oturan, yurda ~ocuk 
yeti§tiren ve onlar1 adam 
edecek bi~imde okumalarma 
yazmalarma ve ahläklarma d~ad1nlarm her i§e girebil

b~kleri, saylav se~ildikleri 
•r aamanda vergi i~lerinde 

~~dtnlar1a erkekler arasmda t ayr1hk, gayr1hk görmek 
b ()i'ru olm1ybilir. Ancak i~de 
tdunan, bir ayhk aJan ka

dtnlardan vergi almd1gma, 
' ~•fm1yacak derecede ya~h 

etkelerle, • kazanma ~agma 
~e • · · l d Ya§ma .g1rmem1§ gen~ er-

, en yol paras1 almmadma 
~ 
~ 

özenen tam anlamas1 ile iyi 
bir ana bu yurda kendinden 
istenebilen yügmünü yapmtf, 
vergisini vermi~ sayilamaz m1? 

SIRRI SANLI 

* ]t 1: 

Y armki nüsham1zda pkacak 
( yurdumuza seyyah ~ekme
ge ~ah111rken .. ) ba§h§kh ya 
z1y1 herhle okuyunuz. 

Naziler Dantzigde Plebisit 
i~in mücadele etmi§ler 

, Var11ova 8 (A.A) - Leh i bir plebisit mabiyetini ver-
f azetelerinin Dantzig' deki mek istedikleri intihabat ne-

, . '1susi muhabirleri, nazilerin ticelerinin onlarm ümidlerini 
~~..._..._,..._ ..... --.,,,."'""" "''"''"' suya dü~ürmü§ oldugunu 

'4imar Sinan yazmaktad1rlar. 

Günü N aziler tarafmdan elde 
edilmi§ olan reyler bir mik
tar daha artmt§ isede bu 
miktar kanunu esasinin ta-

dili i~in zaruri olan iki sülüs 
ekseriyeti temine käfi degil
dir. 

Gazete muhabirleri, Na
zi)erin yapm1§ olduklar1 mu
azzam intihab mücadelesin
den ve siyasi rakiplerinin 
üzerinde icra ettikleri tazyik
ten 1srar ile bahsetmekte ve 
bu tazyikin Nazi muarr1zla
rmm her hangi bir intihab 

lmücadelesinde bu1unmalarma 
mani oldugunu kaydetmek
tedirler. 

_..,.._'!llilr---

lsparta 
Yollar1nda 
Tamirat 

d Y!Uar, as1rlar ge~tik~e yüce 
b:ierj birkat daha artan ve 

\t \ltün acun mimarlarmm bilgi lsparta 8 (A.A) - Vilä-
~ de?as1 önünde sevgi ve yetin muhtelif yollarmda ilk-
)liki• tle ba§ egdikJeri bü- bahar programma dahiJ olan 

11 Türk Miman koca Sina- mmtakalarda ~ah~ma ba§Ja-
b~ll .. 'erefJi günü izmirde pek mi§br. Bu yolJarda ~ah§an 
~~ Yü.k bir CO§kunluk ve ~ok mükellef amele miktan bine 
l\l)llgtn bir program ile kut- yakmd1r. Bu yil programmm 

M k 1 AMERIKA MEKTUBUi: 
: Streza konferans1na bay a • • f • d 
D ld ·d v • h kk k Me§hur §ahs1yetler z1ya et1n e 011a 10 g1 eceg1 mu a a ~ 

Londra 8 (A.A) - Bay oldugundan kabine Avrupa- 1\rnerikada n1e~hur h1r ada1nla tan1~1nak, 
Edenin rahats1zbg1 dolay1sile mn nazik vaziyetini tetkik onunla görü~n1ek, ondan bir vadikftr alinak 
Sterza konferansma bizzat etmek, ingiliz siyasetinin l 1 · b ·· „ v „ w J 
bay Mak Donaldm gitmesine saa( et cnn Ctl uyugu say1 Ir •. • • . 

esas hatJarmm kararJa§br- d 
muhakkak nazarile bakilmak- f Geren gün Los Ancelesin büyük gazetelerm e ge~m1~ mak ve Streza ko eransma Y 

tad1r. Ba~bakanm seyahatma en büyük ve en me~hur me§hur §ahsiyetleri bir araya 
a~t karar bu sabahki kabine gidecek ingiJiz äzasmi tayin kulüblerindcn biri olan "Jo- toplamak maksadilc veril-

J d l kt eylemek i~in bu sabah top- ! · ti" top anbsm a a maca 1r. nathan„ kulübte mükelJef mi§ · 
L d 8 (A A) Sir lanm1c:tir. Heyete ii:tirak ede- 1· · ·· ··1t·· h on ra · - Y Y 1 bir ziyafete davet edildim. smi guru u yapml§, er 

Con Saymen bay Edenin cek zevatm kimler oldugunu . hangi birl rekoru k1rm1~, her 
b A k d 1 Bu ziyafet, dünyay1 gezm1~ ziyaretleri sayesinde eJde ngün vam amarasm e , l hangi bir sebeb ve hädise ile 

d . l . k f s· c s k" b•tt b' . pek rok enteresan !jey er e ilmi~ olan nebce erm a - ir on aymen 1 i a I '.l' §Ühret kazanmi§ bir adam1 
fesine ~imdi tamamile vak1f heyete dahiJdir tarafmdan görmü~ isimleri bir~ok hä- görmek, onun)a görü§mek, 
ve bu babtaki vesaik elinde bildirilecekti. diseler dolay1sile Amerikamn ondan habra defterlerine bir 

1i_;11 1~11 1~1 P!;.'.11 11!;11 1'1;'1 11.;'I 11~1 111•q11 11. llf p;q 11~11 11;11 d b" 
!Jb,dl hiu11I lli::1rl 11•411 11Wi1 b1„ JI l~„111 ~111 lli~·I l·ud 111„111 l:iu11I biuill sabr yazt veya Sa ece ll 

Yunan isyan1na i~tirak eden zabitlerin apu- imza almak Amerikahlann 
"$ yapbklar1 ve onlar1 büyük bir 

letleri "gebersi11ler" sesleri aras1nda söküldü servet kazanmak kadar se-

d d D b vindiren, mes'ud eden bir Atina ( Hususi ) - Bura- rebede yaraland1gmdan do- toka vur u. ontas una 
daki fevkaläde divanlharbin layi ald1g1 m§am sökerken y1ld1nm sür'atile bir yumruk häldir. Bu maksatla bir Ame-
ilk kafile asiJerden on ü~ mahkum:j atarak mukabeJe etti, adam rikahmn ne büyük fedakir-
zabit hakkmda verdigi rütbe - Yaram1 de söküyersun? agzmdan, burnundan kan ge- hklari göze aldiklari ve bu-
ref'i karar1 dün askeri me- dedi. <;avu§ta „ne yapay1m lerek yerlere yuvarland1. nun i~in kocaman bir siya-
rasimle tatbik edildi. emir böyledir„ cevabm1 ahn- Bunu gören halk, az kal- hat yapmak ~ekinmedikleri 

k her an görülen ,eylerdendir. Birinci piyade alay1 kt§la- ca aglamaga ba§ladi. , sm mahkämu lin~ edece ti, k 

Yunan D1vamharb Reisi 
MIRALAY TETSIS 

smda yap1lan merasimde bin
lerce ki§i bu)unmu§tur. Mah
kümlar getirildikten sonra 
D1va01harb kätibi karar1 
okudu. 

Bundan sonra kaymakam 
Aleksopu)os mahkumlarm ya
mna yakla§b. Evvelä miralay 
Sarafisin önünde durdu. Gür, 
fakat hüzünlü bir sesle §Un 
lar1 söyledi: 

- Miralay Sarafisl hak
kmda verilen hükmü i§itti. 
Sen Yunan zabiti üniforma
sm1 ta~rmaga läyik degilsin! 

Sonra maiyetine dönerek 
iläve etti: 

- i§aretlerini sökünüz! 
Kaymakam bu sözleri her 

mahkumun önünde tekrar
Jad1. Her tekrarlayi§ta halkm 
bulundugu taraftan "läy1k 
degilJerdir. Hainleri geber
tiniz„ sesleri yükseliyordu. 
Kaymakam Aleksopulos bir 
mahkumun yanmdan ayn
lmca arkasmdan geien ~a · 
vu' ona yakla~1yor, apulet
lerini, dügmelerini, ni§anla
nm, ku,agm1 söküb elindeki 
tepsiye ahyordu. 

f cte bu kulübün ze i ve MahkümJarm apulet)eri, y f · 
degw erli reiside Kali om1ya ni§anlar1 söküldükten sonra b 
ve civarmdan ge~mekte ute§hir fash ba§lad1. 

~ lunan me~hur adamlar1 davet 
Mabkumlar, meydanda s1- l "'' !:! ederek kulüb azilanna fe-

raJanan k1t' alarm önünden 
~ „ --...:: refli bir gece ge~irmegi ve 

ge~mege ba~Jad1lar. Asker '( bu suretlede kulüblerine gü-

saflarmm arasmdaki halktan f "- ?~,1/-t :1.el bir rekläm yapmak fir-
bir ~ogu yüzlerine tükürerek v.- sabm ka~irmami~br. 
yumruklarm1 saalhyor „yuha, Bu ziyafete ( Celekrity 
geberiniz „ diye bagmyor- lt- ( h h 
lardi. \ V. t,' '1 Banguet) yani me' ur ,a -

!-_ l siyetlerin ziyafeti) ismi ve-
llkönce Sarafis sapsan bir rildi. Amerikada memleketim 

bir halde ge~irildi. Bir~ok h kk d d" ~ · konfe 
D1vamharpta hükumet komiseri a m a ver igim -

hakaretlere maruz kald1. b' ·k· t · d 
BAY M. IVYOS ranslarm ir i i anesm e 

Bundan sonra kaymakam <;i- hazir bulunmu~ olan kulüb 
kondes aglaya aglaya dola§- bereket zabiller yeti§ip kur- reisi Mister Atkinson be-
tmld1. Mahkiimun halk ara- turd1lar. nimde kü~ük ve mütevazi 

Apoletleri Sökülen Yunan Zabitleri 
smda bulunan bir arkada§I T e§hir fasb da bittikten 
kendisine : "<;igondes, bu sonra mahkümlar adeta birer 
ölümden beterdir „ diyince canh cenaze halinde hapis-
mahkum "ver tabancam„ di- haneye gönderildiler. 
ye hayk1rd1." 

Bundan sonra dola~hr1lan 
kaymakam Stefanakosun va-

ziyeti bir~oklarm1 rikkate 
getirdi. Bu mahküma: "Gen~
liginede mi · ac1madm„ diyen
ler oldu. 

<;avu~ Dontas te§hir edi
lirken halktan biri askerlerin 

f;ank1r1da 
.... +-·C>~·-+ -

Bir 1'lekteb Yap1byor 
<;ankm, 8 (A.A) - <;an

k1r1 merkezinde yap1lacak 
olan betonarme ilk mektebin 
temelatma i§i bugün mera-

varhg1m1 nazannda lüzumun
dan fazla büyüterek banada 
bu meyanda bir davetiye 
göndermek nezaket ve mi
safirperverliginde bulundu. 

Bir ~ok mütef ekkirleri 
sinesine topbyan bu kulübün 
muazzam yemek salonuna 
girince hemen kar,1 d1vann 
boyunca bin türlü ~i~eklerle 
süslenmi§ uzun bir masa 
gözeJ ~arpar. 

Bu masanm ortasmda ku
lübün reisi ve onun sag ve 
solunda ,eref mevkiine otur
tulmu§ mümtaz misafirler. 

Kulüb iza1armm masalan 
o suretle yerle~tirilmiftir ki, 
herbiri kolayca misafirlerini 
görebiliyor. 

Bu me§hur davetliler ara
smda jeolojiye ait bir~ok 
ke§iflerde bulunmu,, äsar1ati 
ka hakkmda müteaddid eser 
ler yazm1' profesör Hugb 
Mater takdim edildi. 

Bundan sonra reis bize 
umumi harbte Maverayinebir 
cebhesinde bulunmu1 dört 
sene Türk ordulannda hiz
met etmi1 ve ( dört sene 

~ifte dikit Serpuf ve 

[ Sonu 4 üncüde ] 

<;avu§, mahkumJardan kay
makam Stefanakosun muha- 1 'II11~tar. ikmaline ~ah§1lmaktad1r. 

~eJfN';kdiEfradma: Askcr7:ii:s:::~h:id: ·Ahmet As1m~Uz'a Yap~1:::.„~n saglam =;:,i Malmdan ~ifte prova~ 
Tozlukla birlikte alb liradan sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 

simle yap1Jd1. safm1 ge~erken mahkiima bir 



Sahife 2 ( Halk1n Sesi J 

~~~~~~8~~~~~~1 Sinema Kö§esi: 

lll~~~J~.1' · • ~llk E']~[!l§Üi []0011 Deniz Altmda 
1 „._. 1 Cehennem 
~ Türklerle ar§I Kar§ya ~ Umumiharbmai§tirakeden 
~ Y azan : Türk~eye <;eviren : @j denizalb gemilerinin her bi-
(1 ANRI FÖY RE~AT ISANLI 1J rinin büyük bir roman mev-
~~~~ - 24 - ~~n.?'?mJ~ zuu te§kil edecek kadar ~ok ~~~~~ ~~~~ 

.., maceras1 vard1r. Denizlerin 
Son bir hafta zarf 1nda ~f ürkler yaptiklan dibinde binbir türlü tehlike 

ak1nlarda pek vok zayiat verrni~lerdi ile pen~ele§crek, hakiki bir 
Kartajm batmas1 bizim Seddülbahri mermi yagmuru cehennem hayab ya§ayan 

i~in büyük feläket idi. Ge- altmda b1rakan Anadolu ba- denizalh gemilerinin hayah 
mmm ambarlarmda henüz taryalarma ate§ etmemiz em- ve maceralarmdan mülhem 
bo§ablmamt§ 5000 obüs bu- rediliyor. olarak §imdiye kadar bir~ok 
lunuyordu. 6 ate§~i ve ma- Diger taraftan uykusuzluk filim ~ekilmi§tir. Fakat önü-
kiniste beraber suya gö- ve yorgonluk bizi harab edi- müzdeki haftadan itibaren 
müldü. yor; fakat §ikäyet etmek Tayyare sinemasmda göste-

Geminin yamnda bulunan kimsenin aklma bile gelmi- rilmege ba~lanacak olan 
bir ingiliz gemisi birka~ da- yor. Zaten bundan 'rok kötü ( Deniz Altmda Cehennem) 
kika evvel Alman denizalb günler görecegiz. filmi bugüne kddar yap1lan 
gemisinin Periskobunu gör- Ögleden sonra 21 lik bir filimlerden, mevzu, dekorlari, 
m~ ve haber vermi§ti. Türk mermisi bizim batarya- sahneye konu§U ve zenginligi, 

Bu esnada dördüncü Anri nm yanmda pathyor. Bere- itibarile büyük bir hususiyet 
z1rhhs1 Anadolu sahiline ate§ ket versin ki, hi~ kimseye arzeden §ayam dikkat bir 
etmege devam ediyordu. zarar vermiyor. filimdir. 

y almz anlamad1g1m1z bir 9 Temmuz Sah - Saat 19 
§CY varsa, oda diger gemi- da Tenedostan gclerek <;a-
lerin Mundrosta malzeme nakkaleyi bomhard1man et-
ihra~ ettikleri halde, Kartaj mek üzere ge~en 14 ingiliz 
gem1smm gelib torpil teh- tayyaresi görüyoruz. 
Iikesine kendisini atmasiydi. 7 Temmuz <;ar§amba 8 

5 Temmuz Pazartesi.- Sa- Temmuz Per.§embe -Yarah 
at 3,40 da 3 üncü Türk f1r- olan bir Türk zabitinin üs-
aas1 Z1gm derenin garbmdan tünde mühim vesikalar bu-
ve 5 inci Türk f1rkas1 da lunuyor. Bunlardan Türk 
§arkmdan tariz ettiler. Bu bataryalarmm az obüsleri 
iki f1rka 13000 ki§iden mü- oldugunu anhyoruz. Buna 
rekkeb idi. ragmen Türk top~usunun 

Bu f1rkay1 metralyoz ate§i ale~i mütemadiyen bizi h1r-
ile §iddetle mukabele ederek pahyor. 

bütün kmyoruz. Türkler bu 
bir tek gün zarfmda 4991 
ki~i kaykettiler. 
5 TEMMUZA KADAR 

TÜRK TELEFATI 
Yukanda söylenen adetten 

ba§ka Türklerin 1, 11, 7, 12, 
2 ve 4 üncü Türk f1rkalar1-
nm bir hafta zarfmda ver
dikleri telefat 15,858 ki§i idi. 

Cenub grubunun bir hafta 
zarfmdaki telefatt da 16,000 
ki§i idi. Bunlarm 14,000 ni 
yalmz Z1gmdere mmtakasm-

da ölmü§lerdi. Cephcde ce
reyan eden kanh harb hare
käb, Seddülbahirin Türk top
~usu tarafmdan bombard1man 
edilmesine mani olm1yordu. 

9 Temmuz Cuma - 18 
Mart harekätmda ciddi su
rctte yaralanan Golva z1rhhs1 
tamir edildikten sonra bu 
sahah saat sekizde yar1m 
adaya gelerek Anadolu ba
tarya)arma ate~ ediyor. 

10 Temmuz Cumartesi -
iki gün sonra yani aym on 
ikisinde umumi bir taarruz 
yapacag1m1z §ayialari dola
§tyor. 

Esgi h1sarhk civarmda ku
rulmu§ olan bizim tarasud 
mahaJli büyük ~apda Türk 
toplan tarafmdan §iddetli 
ate§ apyor. 

Bu mermilerden biri bizim 
yemeklerin pi§tigi mutbag1 
u~uruyor. Berikat versin ki 
a§~I o esnada su doldurma
ga gitmi~, bu suretle camm 
kurtar1yor. 

Denizalb cehennem fihnin-
de ilk defa olarak denizal-
b harblarmm en ince nokta
rma kadar müfus etmck ke
bildir. 

Film mevzu itiberile cid
den §ayam dikkathr. Burada 
gen~ bir zahitin arkada§hk 
ugrunda istikbalini, ba~kas1-
nm sadeti i~in a~km1 ve ni
hayet vazife ugrunda haya
tm1 feda ettigini görüyoruz. 

(Denizaltmda Cehennem) 
tarn manasile mükcmmcl ve 
görülmege deger bir fihndir. 

R. S. 

ad1n ar 
Kongresi 

(Jelecek J)anin1atka 
rnurahhaslan 

istanbul (Hususi) - Aym 
18 inde Y1ld1z saraymda ap 
lacak olun Uluslararas1 ka
dmlar kongresine i~tirak et
mek üzere önümüdeki hafta 
zarfmda Dadimarkadan da 
hir kadm hayeti gelecektir. 
Danimarkah heyet Danimar
kanm en büyük gazetesi 
olan Aarhus Stifstidende 
gazetesinin muhabiri matma
zel Carla Louisein ba~kan-

I hg1 al~~a:-..~~n~aktad1r. 

lv N.ZELOS 

TÜRK<;EYE KAR~ILIK
LAR KILAVUZU 

B 
Bärän Yagmur 
Bärid - Soguk 
Berd, büriidet - Soguk

luk 
M überrid - Sogutma~ 
Tebrid etmek - Sogut

mak 
Baridane - Soguk'ra, so

guk 
Bäriz, mütebariz - Belir

gm 
Tebarüz - Belirgi 
Tebarüz ettirmek - Be

lirtmek 
T ebarüz etmek -· Belir

mek 
Bäs - Gönderme 
Basar - Göz, görme 
Bäs1ra - Görcm 
Basiret - Öngönü 
Basiretkär- Öngören, ön-

görülü 
Basit (Sa.de anlamma) -

Bc:.sit 
Ba~kumandan 
Ba§kumandan 

mutan 

Ba~bug 
ßa§kO-

Kumandan -- Kozr:utan 
Kumanda ctm~k - Ko

mutmak 
Bataet- Aguhk, yava~hk 
Bataet göstermek - Ya-

va~1mak, ag1rhk göstermck 
Bati - Ag1r, yava§ 
Bätil - <;ürük, bo§ 
ibtal etmek - <;iirütmek 
Bähl itikad - Bo~inan 
Batm - Göbek, ku§ak 
Ba.tm - Kann 
Bäbn - ii;yüz 
Bätmi - Gizdem 
Bäyi Satan, sahc1 
Bazan - Aras1ra, arada, 

kimi vakit 
Bazi - Kimi, biraz1, bir 

tak1m, bir k1s1m 
Bäzice - Oyuncak 
Bäzu - Paz1 
Bäzubend · - Paz1bag 
Becä - Y erinde 
Nabeca ( Näbemahal ) -

Yersiz 
Becayi~ - Alma§ 
Bed - Kötü, ~irkin 
Bed'endi~ - KGtülük dü-

~ünen 
(Arkas1 Var) 

N 

Marif et eri ••• 

Bir Türk mermisi barut 
kasalarim1zm üzerinde path
yarak büyük bir duman bu
lutu köyün üstünde yükseli
yor. Bunun üzerine Türk 
bataryalarmm faaliyeti arta
rak sahilde bulunan iki ingi
liz romorkörünü batmyorlar. 

11 Temmuz Pazar.- Bizim 
bataryamn civarma yerle~ti

rildigini daha evvel haber 
verdigimiz 12,5 bir· ingiliz 
sahil topu - pathyarak iki ki
§iyi öldürüyor, iki ld~i de 
ag1r surrtte yaralamyor. 

~~~-+.oo++--~~-

Bize gelince, tarassud mev
kiinin te!efonu mütemadyien 
i§liyor. Bize hi~ durmadan 

Sat1l1k Mot 

( Arkas1 var ) 

r 
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 u " " " 

Bir gazojen 
Yukarida isimleri yaz1h makinalor ucuz fiyatla sahlacak-

hr. istiyenler milli kütüphaneye gelsinler. 

~«J+«»+c>e·cXX·« : H» n «M « ·«>+«*«>+·X" 1 
~ Beynelmile Paris anay1rm1 ~ 
:k • d. . ~ 
~ z1yaret e 1n z ~ 
~ 18 MAYISTAN 3 NISAN 1935 E KADAR ~ 
:k Fazla 111alün1at ahnak i~in izn1ir Frans1z 1c 
~ Ceneral konsolosJuguna veya lzn1ir ~ 
"/= Frans1z 'ficaret ()das1na n1üracaat ~ 

~»~«»«»«~:~>+«~«»«*«*«»««*«~ 

Sab1k intellices Servis ~efi 

BAZIL TOMSON'un Eserinden 

-14 -
Y unan sefiri Atinaya c;ektig·i hir teJgraf ta, 
itiläf devlctleri~ 1in Yunanistan111 harb i~ti 
rak tcklifini, ~artlar1111 vc n1littefikan 

reddcttiklerini bildinni~ti 
Frans1z ve ingiliz sansür

leri, Venizelosun istifasmdan 
sonra, Yunanhlar tarafmdan 
yap1lan harbe müdahale tek
liflerinin ne§rinc miisaade et
mediklerinden Franstz ve m-
giliz efkän umumiyelerinin 
bundan haberi olmami§br. 

Paristcki Yunan sefiri 25 
Nisan 1915 te (ingiliz-Fran
s1z kuvvetlcrinin Geliboluya 
ilk ihra~ edilclikleri gün) 
Fransa Hariciye naz1n M. 
Delkasm kendisine §U sözle
ri söyledigini hükumete bil-
dirmi~ti. 

"- iddia ediyorsunuz ki 
Bulgaristan, S1rbistam istilä 
i~in firsat bekliyor ve diyor
sunuz ki Yunanistan Türki-

yeye harb i!än ettigi zaman, 
Bulgaristanm da harekete 

· ge~mesinc hit.;bir~ey mani o
lam1yacaktir. Benim istihba
rahm sizinkilere uymuyor. 
Bulgaristan hicbir zaman bu 
manas1zhg1 yapm1yacakbr. 
Almanlarm Sofyadaki bütün 
gayretlerine ragmen, Bulga-
ristamn bitarafhktan pkm1-
yacagma ve böyle bir§ey ya
parsa1 itiläf devletleri lehine 
yapaeagma bizim zcrra ka
dar §Üphemiz yoktur.„ 

f tilaf hükumeflcrinin ne
den bu kadar yanh§ ve fe
na malümat ald1klanm anla-
mak gü~tür. Böyle bir~ey, 
ancak itiläf istihbarat te§ki
lätm beceriksizligini kabul 

YAZAN 
H. O. 

9 NISAN 

,..,...,,,,....,.., ...... ~ oo---
y cni tahta otnran in1peratör Odcy Ovan 
c;ok zahn1 vc 1nerhan1etsiz hir ada1nd1r. 

Üstükarci ve arkada~1 }'al- : - Öyle nine bizede ne 
varan neferleri birer, birer yapmad1lar. Ellerimizden 
baglad1lar, karakolun i~ine ralar1m1 ald1lar, ne kazan 
götürdüler. Bir ikisinin elbi- ise ?epsi yagma. e~t~ler. 

sesini soyarak giydiler. Herif- (:mh kadm 11;m1 ~e 
leri karakolun i~inde bxraka- sonra iläve etti: 
rak yollarma devam ettiler. - Benim de ~ok ~ah. 
H J d bazl ec::ya bir oglum vard1. Askerde 1 

ayvan arm1 a ~ B' ·· k t d k 
yüklediler. Hanbuluk §ehrine ir gun. 1 asm ~n .. a~ 
r· n D dirlerd' ü~ gün 1i~in bem gor01e 

B"'111 kl erd aykmunb~ "'kt•• u·· I. gelmi~. ge!diler evimizi b u en ~o uyu · u. s- V „ 
tükarci daima tetikli davra- blar, oglumu ald1lar. D 

.. „ d'kk tl b k dövc götürdüler. Bir ha myor, yuzune 1 .a a a an- . . . 
l d b. .. k .b. l sonra da kend1sm1 kur~ 
ar an 1raz ur er g1 1 o u- d" d.l 

"h h II l iz l er. yordu, en m ayet ma a e ere 
sapblar. Buralarda fakir <;in- Kadm hüngür hüngür 

lamaga ba§lad1. 
liler oturuyordu. Evleri birer 

Ütsükarc1 ve Oguz birb 
~ardaktan ve ~idden yap1l-
m!~h. Gün batmak üzere lerine manah bir surette b 
idi. Bir evin öni&nde durdu- k1~hlar. Bu kadmm ginind 
lar. Abk ahk balnmyarlardt. istifade etmegi karla~brd1l 

Ogv uz hemen yerinden kalk Evin ic;inden ihtiyar bir <;inli 
koca karmm ellerini öptii katlm ~1kh. ~u sözleri söy- §U sözleri söyledi: 

ledi; 
- Binini mi ar1yo•sunuz.? Validecigim 

öt~n oglunun yerine, 
- Hay1r, u:z.ak illerden gc-

liyoruz, ah~verig:iylz kendi- gi.izel Tann sana iki t 
ogul gönderdi. 

mizc yai:acak bir ycr ar1yoruz. ( Arkasi Var 
- Eger bege!lirscniz be

nim evime giriniz. 
Ütslikarc1 ile arkada~1 der

hal bu teklifi cana minnet 
bi1diler, kocakarmm evine 
girdiler, hayv:rnlanm bagla
d1lar, yi'lklerini indirdiler. Ko-
cakari konuklarma bir mer
cimek ~orbas1 pi§irdi, sonra 
söze ba~lad1 : 

- Y cni tahta oturan im-
parator Ovey Ovanig ~ok 
merbametsiz zalim bir adam. 

k 
VE an 

KanJiyaka Sogukkuyu tra 
vay caddesinde 72 numar 
fmn ile 74 numarah ha 
satihkhr. 

Taliplerin ayni cadde 
cami kar§tsmda 35 ntJ 

marah haneye 
müracaatlan Oguz cevap ;verdi: 

~!i,..„•lilf ~-..;..._-..on„ . ...,......_,.,"""""""""'..,.,,._..._""""",_.._. ____ """"1 

·zm·r Mu asebe· Hususiy 
MüdürlügHnde : 

idarei Hususiye i~in lüzumu olan ve evvelce 20 gün mü 
detle sksiltmesi ilän edilen evrak1 matbuaya istekli ~1k01.~ 
d1gmdan eksiltme 6/4/935 günemecinden itibaren 10 g~ 
müddetle uzatilm1~br. Eksiltme ~artlanm ve nümuneler1 

görmek istiyeny~r _hergü~ Muh_asebei ~~~usiye müdürlügütl 
ve pey sürmek 1sbyenlerm de 1hale gunu olan 17 /4/935 ~n 
~amba günü saat on bire kada1· Encümeni viläyete yat1~~ 
caklan depozito makbuzlan veyahut banka mektuplar1 1 

beraber müracaat eylemeleri. 1017 

•. ~tm;kje miimkündUr . . Sonra, --~~ (Giyömen) :.. b~t esnad 
bu devletlerin Atinadan al- Atidaya gelmi~ ve Kral il 
d1klar1 haberleri, neden iti- naz1rlar tarafmdan kab 
n~ada Jayik görmediklcrinin edilmi§ti. Frans1z diplo01all 
sebebini anlamak ta kabil onlara, harba i~tirak husll 
degildir. sundaki tekliflerini tekrarla 
INGIL TERENIN malar1m, fakat Bulgaristan 

TAVSIYESI kar§I Yunan tamamiyeti rniil 
26 Nisanda f ngiliz sefiri kiyesinin muhafazas1 i~in te_ 

minat istemekten vazge~rne 
Yunan Hariciye naztnm zi- t 

lerini hararetle tavsiye e 
yaret ederek Bulgaristam 
tahrik cdecek her türlii ha- mi§ti. 

Kral, M. Giyömenin, Fra11-
rekätten i~tinap edilmesi tav
siycsinde balunmu§tu. Sefir 
bn iki memleket arasmda 
harp pkbg1 takdirde, hun-
dan mes'ul olan tara.fm in
giliz dostluguna läyik olma
d1gma hi.ikmedecegini de ilä
ve etmi~ti, 

26 Nisanda, Paristeki Yu
nan sefiri Atinaya ~ektigi bir 
tel"rafta, itiläf devletlerinin 
Y u:.nanistamn harbe i~tirak 
teklifini ve ~artlarm1 mütte
tefikan redddtikle1·ini bildir
mi~ti. Londradaki Yunan se
firi de Hariciye Nazm Sir 
Ed vard Greyden daha iyi bir 
mukabele görmemi§ti. lngiliz 
hariciye Nazm Yunanistanm 
Bulgaristana kar§I ald:g1 ta
vur ve vaziyetten dolay1 se-
firc §ikäyet etmi§ti. 

Tuna komisyonundaki Fran 
s1z murahhas1_M. Güilleme-

s1z hükumctinin arzular111• 
vakif oldugunu zannedere~ 
yeni bir teklifte bulundu. ß 
yeni teklif §U ~ekilde idi : 
Y unanistan kendi deniz kuV'-
vetlerile itiläf donanmalar1t1• 
hemec yard1m edecek, yo
nan arazisini ve limanlar1Jll 
itiläf~1larm emrine amade b; 
lunduracak; fakat Bulgar te 
likesi zail oluncaya kad~ 
Yunan ordusunu harbe i~tl-
rak cttirmiyecektir. 

Müttefiklerin nazarin<i'' 
Yunanistanm bir i§e yarafll~ 
yacag1 anla§tlm1§tl. 4 Ma~. 
Fransa Hariciye Nazm 1''' 

Delkase, Kralm Pariste ßll" 
·ye lunan karde~i Prens Y org~ 

1 
ilk teklifin bir k1smm1 iht.'f~" 
cltigi i~in, bu yeni tekh 1._ 

de, aglebi ihtimal, redded1 

lecegmi soyiemi§ti. 
-Arkas1 Var""' 
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Bakkallara Müjde Yunanca 
Gaze tel er 
Atinada !inti~ar eden Yu-

nanca ve F rans1zca bütün 
gazeteler, ve Selänigin 
PROGRES gazetesile bil
cümle Musevi gazeteleri ve 
Frans1zca MESSAGER 
D'ATHENES gazeteleri 
Alsancak, Pasaport iskele-

9 NISAN 

, .flerinde 2 kuru§ fiatla sahl-

~ maktad1r. 
;. Arzu edenlerin Alsancak 
~ Celil Efendi Sokak No. 49 -

Son dercee hassas. saglan1, za rif ve 
0h1rak terazilerin1iz geldi. Her 

dan1gah 
terazinin 

fevkindcdir 
g~il~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 

„~ [)EMI~) Ticarethanesidir. 
~· ~~<~~~~!!!2Ell!!!2!!'1!'!~~~""""""!~1111· - ~---....... ------

" 
lnci Gibi, 

SAGLA 
Z ari f 

])islcr ~chrcnin hakiki zinetidir n .. 
11 llnun i~in 

Ferit 
DI~ MACUNU 

Kullammz 

l<oku, 

L .! ':ZCt 

Ve s1hhi bak1mdan 
fevkalädedir 

tu B~Uyük 
Pu yalniz 15 kuru§tur 

"faptan 1\lanlara Tenzihit 

S. Ferit ~if Eczanesi 
Hükiimet s1ras1 

)t~~1c~'Jot1c:k.1ci:>ti1ct****.x:k.***'*" 
1kii;eqrneli'kt . ( TAN ) Sinemasmda >+ 

"--. 't e · - - Tel. 3143 )+> . * 1\1 3 Nisan <;ar§ambadan itibaren )+-
1( eydana gelmesi i~in iki sene ~ah~an vc hcsaps1z ~ 
1( tnasraflar ve fedakärhklar edile ilim heyecan filmi » 
~ ti~ ( A L T N) ~ 

p ahi l<adm BRIGITTE HELM ve PlRRE BLANCHAR )+ 
-'1i ~:hnsiz~a. sözlü ve TÜRK<;E izahath scnenin en büyük )+ 
!\ bin e~enn1 bugün « T AN» da görecek ve sinema sanayii )+ 
~ ;ukseldigi bugünkü dereceyi hayretlc kar§1layacaks1mz >+ 

i 
YRICA: ~ 

~1lg1n U~u§ >+ 
ve lt 

~ H1\I)isA·r1 X: 
'""-t::~n:~~~~.~'IC~~~ 

J. Kolokocas 
Adresine müracaat ede

bilirler. 
•• -==-=======~==~~~~=====~~=-=i=~==============~~~~~~~~~~~~----~~-~~~~~!""""""~!!'!!!!!!!!!!!!!! 

Yüksel 
Kabaday1 
~ Yüksel rak1s1 az zamanda 
Kabaday1 rak1s1 kadar yük
selmi§lir. 

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

~ isvec ~eliginden, milimetrenin 

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

~ • • • • h b ld Bir bi~ak ok~ar gibi 10-15 

""O ..... --~ 
-: 
c.. 
~ 

~q 
~ -a ..... 

vJJ 
f"'1"-..... 
-: 

Bu Pillerin En Tazesini 
0 
~ 
~ a 
0 
::::1 

-< --c.. --: -3 
~ .... . --(t 
""1 ·-YUZUM ara 0 U, tra~ yakar. izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

~ÜNki: ( Q ) Scn1si Hakikat Hu··sey1·n Hu··snu·· dem1· ~ JI~ (l? Wf ~ 1.. w~~ ~4 ~ tf4 ~~ ~ 
~~ ~ ~ ~~ ~v, ~.'. ~),j w ~/J ~ ~J ~ Ucuzluk Ticarethanesinde bulabilirsiniz 'ff''~ u ~ ,; ~-& ~· ·~ w~ ~ ~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~ ~ '/;p :( ~1.r/J/I, ·~ ~. ~ Jfi'.t ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~:~~~~-~~ 

tr~~ JJi~cetJ: Sergisinde ~ TA YY A E SiNEMASI T3~1r ~ 
kullanmadim 1 Tanesi ;; kuru:;;tur ~ B u c o N 1 
(!J ..s~ s I : ~iii=:~:ir : . ..-,~~. ~E:.:Ge~~: - ~ ~-:_•ES"7-. e - ~ Ge~en sene (HA R P) filminde alk1§lad1&"im1z (Anna ~ 

~f"=z~ .: • l r-· • .1 -~-.'7 :~ "="" ~··==,„~~-,,..~~""-· '~ 3 c.~1,~fi'l ~.... B 11 ) (Ch l B ) 'b' 'k' ··k k k~ ~ .... ·=-- - - • - -: ~ -- • -'--" --=- • -== ·- • ~= "'-- ~ ~ e a ve ar es oyer g1 t 1 1 yu se sanat ar1n ~ 
lt 10 N1san <;ar~amba Saat 21 de 111 ~ tt kl b' h ~ 

1!Mf1l • 11111111 ~ yara 1 an 1r §a eser .~ 

'l~~il E L H A M R A Idaresinde Milli 1li ~ m 
111 .. . Kütüphane Sinemasmda 111 :!}: r' J L K J N K AN (Coravane) ~ 
1ill!J1 "<;ARDA~ FURSTIN „ serisinden ikinci bir Viyana 111 ~ ~ ~ 
llJ:!lll opereti taktim edecektir !! ~ Ba§tan ba§a a§k, heyecan ve musiki filmi ~ 
ii • d11J!Jt ..:•'JJ A V R 1 C A ~ 
: T A N G 0 L J T A !'. ~~~ M i K i A S 1 K (gülün~lü karikatür komik) ::: 

IUllUI II! ... ... 

~"I Hi~bir filimde gör~~diginiz. ~w~hne, Dekor, Revü tl~JI ::: ~ 0 R <; E. ( F k ) dünya . ~ 
~I Tuvalet ve Mus1k1 zengmhg1.„ Ba§rollerde flli,, ~ Eihazath yem 0 S havadislen ~ 
.~L Ses ve zarafet krali~esi GITT A c ALP AR ile Bitmemi§ .„. ~ j..._„ 
l~ 1 dlllh. ~ ~ :II Senfoni ~;n "Schubert„ i HANS JARA Y II; i*i S E A N 5 L A R ~.i 
·ili ~luz1 c FAUL A.BRA~1AA1 illml1 ~:~ Hergün: 15, 11, 19 ve 21,15 :: 
·111 

a::r • • .... m .';".?'[...z;~z;:mm:..m..z.~~~m~ UJnlll ~l· Per§embe: 13, 15, (Mektepli seans1) 'JJ 

~l Bugün 15 - 17,45 - 20,30 seanslarmda : ll =·= Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. 

'i (:ocugun1u <;akhlar i i·~ -------- ~ 
;ij, Ve 16,30 _.: 19,15„- 21,55 seanslarmda: 1 ~ D l K K A T :m ~:~ 

1flh. 30 G•• p '""' ~ Hergün 21,15 seans1 ucuz [HA L K] seansidir. ~ 1
1li!ß · n renses 'lJljjj1 ~ • 5 • I' U lllMl'j~ F1atlar 25, 3 , 50 kuru~tur. :•: 
-;i ~,,,":iF-:: :B~.ifr~ :~~"'i ~~ i..9f§:...s~:~f:".,vi:"":.! . ..5~'ii1 ~~~~~~~~~„•"'11!•"'''*"'„•"'H~~~„•"'ll!•"'„•"'~~~ .=..J=.:_....,. E>t~:-:~~~L: .~~ ~- .~~~5".~~~~. -· ~~~ ~~~~~W°A~~~,.-: if'1 [0!'1 [0!'1 'JJ„~,.-: 'Jlf>: i1'1 ~~~ 

-131-

hissi ile Garbtan kopub geien kasirgalar 
demekti. 

Fakat bu ordularm büyük bir noksam 
vard1; disiplin denilen §eyden mahrumdu. 

Ha~h ordularm bundan daha büyük bir 
zaf1 vard1: Bu ordu heyeti umumisile ~ok 
agir, sevk ve tahriki ~ok gü~tü. 

Bir süvari ha~h asker, §Öyle böyle birka~ 
yüz kilo z1rh demekti. Vak1a, böyle bir §Ü

vari, asker, y1lmad1g1 müddet~e ezici bir kuv· 
vet demekti. 

Eger kar~1larmda Türk kahramanlar1 bu
lunmam1§ olsayd1, Ha~h ordular, bu ag1r kuv
vetli z1rhlarla örtlü askerleri sayesinde bütün 
§ark1 korkvn~ bir silindir gibi ezer, her§eyi 
mahveder giderdi ! . 

Demir .}övalyenin macerasm1 ge~en bahis· 
lerde anlatm1§ idik. Cayet ag1r ve ~ok kuv
vetli z1rhlar heymi§ olmasma ragmen, elinde 
uzun, kalm ve kuvvetli bir k1h~ oldugu halde 
b!r Türk kahramam kar§1smda aciz kalm1§ 
ve nihayet bizzat Saläheddini Eyyübi tarafm
dan öldürülmü§tür. 

Saläheddini Eyyübi, o zaman harp adam
lar1 i~in en az ve en hafif z1rh kullanan bir 
kahramand1. F akat §imsek kadar sert, §im§ek 
kadar seri ve hücumlan ani idi. 

:saläheddini Eyyübi No. 27 
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Salaheddini Eyyubinin 
Karargah1nda 

Frtesi günü kral Ri§ar ~§k fena bir va
ziyetle kar§Ila§h. Maiyetinde Kudüsü feth 
i~in harbeden Hiristiyan prensler, askerleriyle 
birlikte memleketlerine döneceklerini bildir-
mi§lerdi. Tabii kral Pi§ar yalmz ba§ma sade 
ingiliz askerleriyle mücahitlere kar§l koya
mazd1. Bunun i~in Seläheddini Eyyubi ile 
sulh mecburiyetini tahakkuk etmi§ gördü. 

Seläheddini Evyubiye gelince: 0 krahn 
kararmdan ~ok memnun kald1. Ve mahut 
(<;öl elmas1) pmar1 civarmda muazzam bir 
karargäh kurdu. Sultan buradan kral Ri§a
rm kendisini ve misafirlerini kabul edecek 
ancak be§ yüz ath ile karargähm asay1§m1 
muhafaza edecekti. Tayin olunan günün are
fesinde, kral Ri§er maiyeti ile birlikte yola 
pkh; ~oktanberi görülmemi§ derecede §an 
ve §abr idi. Fakat krali~e ve sair saray ka
dmlari olduk~a korku ve heyecan i~inde idi
Ier. <;ünkü yol ~ok tenha ve maiyet askerle
ri pek azd1, Ayni zamadda da Seläheddini 
Eyyubiye kar§l krahn gösterdigi itimad1 bir 



Sahife 4 

Sümer Bank1n 1 

Sta j ic;in Günderecegi 
l"alebeJer 

Istanbul (Hususi) - r Sü
mer Ban km ;,NazilliJ. fabrika
smda ~ah§mak üzere~ ecnebi 
memleketlere gönderilecek 
gen~ler bugün Bakirköy fab 
rikasmda toplanacaklardir. 

Bu gen~ler ecnebi mem
leketlerde kendi ihtisaslar1 
dahilinde basmac1hk i§lerinde 
yeti§tirilecektir. Bunlar ~in
kograf, pantograf, ince tor-
nac1, maden ve ah§ab üze
rine oyma i§leri yapanlardan 
se~ilecektir. 

Nazilli fabrikasmda usta
ba§1hk ve ustaba§a muavinli
gi yapacak olan bu gen~le
rin ekserisi Sovyet Rusyada 
staj görecekler ve alta aya 
kadar döneceklerdir. 

Maden Suyu 
Girecek Bo~ Si~lerden 
Gün1rük Resn1i Ahn

n11yacak 
Istanbul - Avrupa ve A

merikaya maden suyu ihra~ 

ediyoruz. Bu ihracat i~in ya
banca memleketlerden geti
rilen birer titrelik §i§elerin 
gümrük resminden muaf tu
tulmasa hakkmda iktisad ve
kiletine müracaat edilmi§ti. 

Hükümet, yerli §i§e fabri
'kas1 a~1hncaya kadar böyle 
bir muafiyet verilmesini mu
vaf1k görerek gümrüklere 
tebligat yapmt§br. Ancak 
gümrüksüz ge~irilen §i§elerin 
alb ay i~inde dolu olarak 
~1kardmas1 teminata bagla
nacak, bu müddet ge~tikten 
•onra kalanlardan resim ah
nacakbr. 

Likörlerimiz 
Danin1arkada Cok 

-~ 

Ragbet Kazand1 
Istanbul (Hususi) - inhi

sarlar idaresinin likör erile 
tarap ve vermutlar1 Dani
markada ragbet kazanma§hr. 
Bilhassa Türk vermutlarmm 
diger yabanc1 vermutlardan 
daha ziüade ragbet gördügü 
memnuniyetle haber ahnm1§
t1r. Dün Danimarkaya kül
liyetli mikrarda §arap ve 
vermut gönderilmi§tir. 
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( Halkm Sesi ) 

• 
Habe§i§tanda lsve~, Almanya ve Danimrk-i 

dan silah gönderildi 
Aden 8 ( 1\.1\ ) Cibutidcn gelcn hir habere göre Hahe!)istana gön 

derilrnekte olan silahlar ve n1ühin1111at Frans1z son1aJisindcu serhesc;e 
gec;n1i~tir. Bu silählann ge<_;enlerde Aln1anya. isve~: vc J)anirnarka<lan 
gönderihni!j oldugu söyleniyor. 
~ P;11 P;Q 1r~1 ~ 11;11 
bbdll hhilll b1ulll ltaull ~ ll1„1d 

11.;11 
1!111111 

1r;11 

"'""' General Lüdendorfun 70 inci ; Londrada 2 
y1ldönümü kutlulanacak 1 Alman kad1n1 

Berlin 8 (A.A) - Bay Hitler a§agadaki emirna~eyi ne§- 1 
0
••Jdu··ru••Jdu•• 

retmi§tir: 

General Lüdendorf yarm 9 Nisan, dogumunun yetmi§inci 
y1ldönümünü tesid edecektir. Bu münasebetle Alman milleti 
büyük kumandanmm harb esnasmdaki unutulmaz hizmetJe-

Berlinde n kac;an bu 
I kad1nlan kin1 üldür(~ü? 
j Londra, ( Radyo ) - lki 

rini derin minnettarhk hislerile hahrhyacakbr. ~Ukran borcu 1 Alman muhacir kadmmm 
olan bu hissin tesiri ile 9 Nisanda bütün binalara bayrak ans1zm ölümleri scbebi he-
~ekilmesini emrederim. nüz karanltktir. Bunlardan 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ biri maruf feminist Dora 

..i ~ Fabi<in, öbürii de Matild Vu-
Kamulay Tuplant1s1nda Y eni · rumdur. 

j Bunlar Londradaki apar-
ßazl Kanunlar timanlarmda ölü olarak bu-

Ankara 8 (A.A) - Bugün bay Nori Conkerin ba~lanh
gmda yap1?an Kamutay toplanbsmda, re~id kadm ticaretinin 
men'i hakkmda 11 Birincite§rin 1933 de Cenevrede imzala-
nan ar§iulusal mukavelenin tastiki hakkmdaki kanun ile 
yüksek mühendis m~ktebi 1935 yih büdcasini kabul etmi~-

tir. Bu büdce kanun ile yüksek mühendis mektebinin 1935 
y1h masraf1 kar§1hg1 olarak 394, 782 lira tahsisat verilmi~tir. 

Yine bu toplantada Süriyede Türklere ve Türkiyede Süri
yelilere aid emläk hakkmdaki itiläfnamenin alti ay daha 
uzatilmasma gözeten kanun da kabul ediJmi§ ve divam mu-

hasebatta apk bulunan bir äzahk i~in yap1lan : se~imde bu 
yere muhasebata umumiye müdürü bay Mehmep Ali se~il
mi1tir. Kamutay Per§embe günü tolanacakhr. 

1unmu~1ard1r. Zchirlendikleri 
zanncd 'lmektedir. Fabian son 
zamanlarda Jakob lehinde 
yard1m istihsaline ~ah~rn1ijb. 
V esemannm kendisile mü-
nasibette bulundugu zanne
dilm ektedir. 

Fabianm apartmanma bir 
kai;. ay cvvel nazi memurlar 
girmi~ ve hi~bir kaymetli e~ 
ya kaybolmad1g1 halde yahuz 
baz1 vesikalar alm1~lardt. Fl\ 
bian eski Ray~tag azasmdan 
Rosenfdtin kätibesi idi ve 

' T auberin tevkifinden sonra 
Almanyadan ka~1mya mecbur 
olmu§tur. 

Kahirede Türkiyeye dair bir 1·k. F 1 rans1z 
turizm bürosu ·1 • 

Kahire 8 (A.A) - Türk devlet demiryollar1 idaresinin ve 
Turing kulübün mümessilligini alan bay Aptullah tarafmdan 
yakmda burada Türkiyeye dair bir turizm bürosu a~1lacag1 
haber ahnmt§br. 

Filistin, Suriye ve diger §ark memleketlerinde de ~ubeleri 
bulunacak olan bu büro Tü_rkiyede müteaddit belediye da-
irelerinin seyyah evleri, sayfiye merkezleri ve ticaret odalar1 
ile s1k1 bir münasebet halinde ~ah§acak ve halka Türkiye 
ile M1s1r ve diger §ark memleketleri arasmda ticaret ve 
turizm münasebetlerinin artmas1 1~m laz1mgelen malümah 
verecektir. 
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Iktisadc1s1 
Geliyor 

Memleketimizde iktisadi 
sahalarda tetkikatta bulun-
mak üzere Frans1z ayan mec
lisi äzasmdan ve me§hur ik-
tisadr;ib.rdan Y. Filile ile ta
mnm1§ iktisad~1Iardan bir 
zat §ehrimize gelecek V\! bu 
rada aläkadarlarla göri.i~tük-
ten sonra Ankar.:.ya gide
ceklerdir. 

türlü kendilerinden bulam1yorlard1 maiyetine yol verdiler, ayni zamanda da Se
läheddini Eyyubi de krala dogru ilerledi. Be
yaz ipekten bir elbise geymi!j, bilinde de 
k1rm1z1 ipekten bir ku~ak vard1. Siläh olarak 
olarak belindeki k1lmc1 göze ~arp1yordu. Mü
cevheratma gelince, ba§mdaki sangmda bir 
yüzügünden ve kahcmm kabzesinde de bir 
olmak ozere ü~ iri el Jas avd1. Fakat bunlar 
belki de kral Ri~arm hazinesindeki mücev
herlere muadil bir k1ymette idi. 

Nihayet Saläheddini Eyyübinin karargä
h1nan göründügü bir tepeye vardilar. Önle
rinde yüzlerce ipek ~ad1r, bir~ok at ve insan 
gördüler. Ritarm kü~ük alaymm göründügü 
anda, Türk hükümdarmm bassa muzikasa, 
davullar ~anpareler ~alarak, süvariler de at
lamak ve havaya ok m1zrak atmak suretile 

ho§amedi merasimini yapblar. Bu vaziyet 
kral Ri§arm maiyet kadmlarm1 korkuttu. 
Hattä bu s1rada bir ok Krali~enin tahtreva
isabet edince kral Ri~ar da biraz korktu ve 
hemen k1hcma sar1ld1, fakat Ladi Edit: 

- Dikkat;' ediniz, muhterem kral - dedi -
bu oklar sivri degildir, biz muharip ve ce
sur bir millet oldugumuz i~in, kibar maha
s1mlar1m1z da bizi askeri bir nümayi§ ile kar
,alamak istiyorlar .. 

· Kral, Lädi Editin bu äkiläne ihtar1 üzeri
ne souk kanhhgm1 yeniden elde etti : 

- Hakkamz var - dedi - Vaziyet anla~1l
d1. Ey asker korkmaym1z, ilerliyelim. 

Bu ande ok yagmuru durdu, Eyyubiler bu 
defa da m1zraklarla hücum yapblar, fakat 
tan kral Ritarm önüne geldikleri vak1t yüz
den fazla, muhte§em giyinmi§ gen~ ve din~ 
mücahit süvari, askeri bir resmi seläm yaph
talar ve durdular: 

0 aade ikiye aynlarak kral Riter ve 

Seiäheddini Eyyubi, kral Ri§ar1 sert fakat 
samimi bir surette selämlad1 ve elinden tu
turak sureti hususiyede hazirlanm1~ olan mü-

kellef ~ad1ra götürüldü. Kralii;.e ile sair sa
ray kadmlan da kendilerine tahsis edilmi§ 
olan ~ad1rlara gittiler, Türkler §ark ädeti 
mucibince, kadmlar ge~erke gözlerini a~ag1 
indiriyorlard1. 

<;ad1ra girildigi zamanda Seläheddini Ey
yubi kral Ri~ara hayretle tetkik etti. Krahn 
vücudu gayet iri, adaleleri pak kuvvetli idi. 
Kral Ri§erin kilmca gayet muazzam bir §eydi, 
bu ag1r ve biiyük siläh1 kald1rmak i~in iki el 
bile käfi gelmezdi; ISeläheddiniEyyubi krala: 

* * * 
Burada, kü~ük bir hulasa daha yapmak 

zaruretindeyiz. 
Ha~h ordular, vak1a büyük bir taassub 

9 NIS~N 

Lehistan ~ark misak1na han 
§erait dahilinde girebilir mi 

Var§ova 8 (A.A) - As
keri mahafilin fikirlerini 
yazan Polska Zbojna gaze
tesi Avrupa gazetelerinin ve 
bilhassa ingiliz gazctelerinin 
mütalealarma bak1hrsa, ~ark 
misakmm alm1§ oldugu §e
kilde akdi suya dü§mÜ§tür, 
demek caizdir mütaleasmda 
bulunuyor. Leh hükiimetinin 

hath hareketi a~1kbr. Le
histan mü~terek bir sisteme 
i§tirak etmelden imtina et
mez, fakat sulh mes'elesinin 
gayri kabili tecezzi teläkki 
edilmesini ve Lehistanm ha
rici siyasetinin onun §ark 
ve garb kom§u!an ile olan 
münasebetlerinden elde et
mi'.? oldugu neticelerin bu 
siste"Jde müteessir olmama-

~ 
~ 

Bir Rus san'at-
• 

kar1 Istanbula 
geld1 

Ankm·a 8 (A.A) - Bugün 
is+anbula gelecek oJan Mos
kova bftyük akademik tiyat
rosunun orkestra ~efi halk 
artisti Lson Steinbergin du 
seyehab bu ay i~inde Sov
yet operas1 artistlerinin Tür
kiyede verecekleri konserler
Ie aläkadar bulunmaktad1r. 
Steinberg Türk senfonik or 
kestrasile bu temsillerin pro· 
valarm1 yapacakbr. 

Zafranbolu 
Bclcdivesi istikraz 

·Yap1yor 
Zafranbolu, 8 (A.A) -

Belediye meclisi toplanhla
devam etmektedir. Bu yil 
Belediye büt~esi 20,000 lira
y1 bulacakhr. Bclediyemiz. 
Belediyeler bankasmdan 13 
bin lirahk bir istikraz yap-
maktad1r. Bu para ile kasa
banm haritas1 yap1lacak ve 
fenni bir bezbaha [in§a edi
lecektir. Mezbahanm in§aah 
bir mütehass1sa verilmi§ ve 

izmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

izmirde oturan Ali k1z1 
Makbule tarafmdan kocas1 
Göztepede M1s1rh caddesin
de No. 308 evde §Oför ~a
ban oglu Rarif aleyhine a~a
Ian ho§anma davasmm cari 
muhakemesi esnsmda muha
kemece yap1lan dava terke 
münhas1r olamas1 hasebile 
müddealeyh Raife ihtarah 
kanuniye icrasma karar ve
rilmi~ oldugundan iläu tari
hinden itibaren müdealeyh 
Raifin dönerek kocahk vazi
f elerini yapmasa i~in ihtarma 
aksi takdirde mahkemece 
müktezi karar ittihaz edile
cegi ihtar makamma kaim 
olmak üzere keyfiyet ilän 
olunu 29 

sm1 ister. 
Bu gazete mütalaala 

devam ederek diyor ki : 
Harici siyeset sahasand 

bütün te§ebbüslerimiz af8 
daki ü~ unsura istinat ed 

Bizzat kendi kuvveti 
olan istinad hissi, no 
kom§uluk müoasebetler 
aktedilmi§ olan ittifaklar. 

Leh siyasetinin bu es 
r1 gözönüne getiralince ~ 
misakmm Lehistan tara 
dan kabul edilmiyecegi k 
layca anla§ihr. Bay Ede 
ziyareti münasehetile ing· 
gazetelerinde görülen mü 
alar bizim noktai nazara 
zm ingiliz efkära umumiy 
taa·afmdan anla§1lm1§ oldu „ 
nu göstesmektedir. 
~ ~~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

Venizelos 
J)in1a („ felcine ug"'„ra ·"" .... Istanbul (Hususi) - Gel 
haberlere göre, VenizeI 
hafif bir dimag felcesi 
ugram1~hr. 

Mimar Sina 
i<;in Halkevinde yap 

]acak toplantt 
Büyük Türk mimara Ha 

Sinamn ölümünün 347 iO 
y1l dönümü münasebetile, 
gün, Halkevi ola11 yerler 
Mimar ( Sinan gecesi ) ya 
Iacaktar. 

izmir Halkevi idare be 
heti, dün Bay Avni Dog 
ba~kanhgmda toplanarak 
gadaki programa yapm1f 

Nisanm dokuzuncu 
günü ak§ama Halkvinde 

mar Sinan gecesi yap1lacak 
1 - San'at bak1mand-' 

mimar Sinan: hayab ve p 
jüksiyonla eserleri. ( Mia:n~ 
N ecmeddin Erme ) 

2 - Mühendislik bak1Jllll' 
dan mimar Sinan ( Mühe' 
dis Frruh ) 

3 - Mandolin kolu tat' 
f mdan par~alar J 

Türk san'atmm en yükt 
devrini yaralan büyük msif!.! 
i~in kurulan bu geceye 11" 

tün yurdda§lar Halkevine dl 
veclidir. A. DOGAN 

Amerika 
Mektubu 

- Ba§taraf1 1 incide - . 
Hilälin altmda ) ad1 ile ~ 
kitab yazm1§ olan gene 
Dö Mogoles'i tamth. iW 

General benim bir f • 
gazetecisinin k1z1 olduguJI' 
anlaymca: ~ 

- Ben Bayan lsmet S 
Sanhya burada "Hilälin kl~ 
diye selämlamakla büyük oi' 
haz duyuyorum, dedi ver 
askerlerinin kahramanb~ 
rma dair gögsümü iftibaJ" 

kabartacak menkabeler anl• I 
ISMET SIRI' 

SANLI 
( Sonu ya~ 

A~1k art1rman1n uzat1lmas• 
Ziraat bankas1 izmir §UbesiJI' 

den: ~ 
19121935 Tarihli Halkm Sesi gazetesinde bankamaza bO ~ 

lu e~hasm birinci derecede ipotekli arazilerinin bir bu' ' 
ay müddetle sabhga ~1kar1ld1g1 ve 8/4/935 pazartesi ~ti
saat 14,50 de birinci ihalelerinin yap1lacag1 ilin edila:n•~ 
Telip ~1kmad1gmdan ayni gayri menkullerin a~1k a1 tirrP ' 
24/4/935 ~ar§amba günü ayni saatta ikinci ve son ibalel 
yapalacagmdan talip olanlarm yüzde 10 pey ak~elerile S 
kam1za müracaatlan. t04 


