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BON UBI BADISELER 
ilere kar11 kat'i hareket bugün ba1l1yor. Yunanistana taarruz etmek istiyenler, kartila 

ruada Türk, Yugoslav, Romeo ordulann1 bulacaklar. Averof bir Türk vapurunu durdurdu 
ltUDUTTAN TOP SES- , itidil.;ittir. - ---- --- -, - Selinik, 9 (A.A) - ~stif;s1n1 ve Selinigin bo~=--- Teeyyüd etmi;en ,ayialara 

LERI GELIYOR Yine hududdan bildirildi- neral Kondilis taarruz haz1r- bard1ma01m tekzip etmekte- göre asi harp gemileri Ati-
Sofya, 9 (A.A) - Yunan gine göre asilerin kontrolu lamak üzere Strumca cephe- dir. nayi bombardtman etmi§ler 

~ ~ular hududundan bildiril- albnda bulunan bütün min- sine gitmittir. Hükumet tay- Sofya 9 (A.A) - Hudut- ve c;aldaris kabinesi istifa 
... iine sröre Yunan hüküme- takalarda 20 ve 38 ya1lar1 yareleri asileri bombard1man tan geien haberlere göre, etmi,tir. 
tiain bir tayyare filoau bu sa arasmda bulunan 18 sm1f ediyorlar. Yunan hDkumet kuvvetleri Paris, 9 (A.A) - Bir Yu-
bah 8,30 da Demirhisar ka- seferber edilmi,tir. Bunlar KATI TAARRUZ yeni bir taarruza giri,mi1ler- ?lan menba1 Atinamn bom-
~ bambardunan sesle- asi kuvvetleri takviye ede- , Atina, 9 (A A) - Atina Tayyareler Selinigin 45 mil bardtmamm ve hükumetin is-
~ hududdaki halk tarafmdan ceklerdir. 1 Ajans1 <;aldaris kabinesinin fimali f&rkisindeki Demirhi- tifasm1 tekzip etmektedir. 
-~„ ........ „ .... „ .... „••••••„••••••„„ •• „„„••••••••„••„••„„„„ •• „ sar 1ehrine taarruz etmek Milona, 9 (A.A) - Gene-

Belgrad 9 (A.A) - Ga- mek i~in Yugoslavya hüku-

devletleri i~inde tarn bir is· 
tikläl hudut bütünlügtlnü ve 
nizam temin etmektedir. 

Misaki imza ctmi~ olanlar, 
yabanc1 bir askeri kuvvet 
tarafmdan tehdit edildiklcri 
takdirde birbirlerine askerce 
de yard1ma mecbur tutulmu!J 
lardtr. 
~u veya bu Balkan devlet 

leriuin hudutlarm1 ge~ecek 
olan herkes Balkan ulusu ve CAN A . KALE 

üzeredir. · ralPJastirasBulgaristanagit-

zetelerin Yunanistandaki mu- metinden vize istemi§tir. ordularmm mü~terek cepbe-

De Türklerle Kar11 Kar1ya 
Yazan: ANRI FÖY Türk~eye c;eviren: RE$AT SANLI 

pacag.z. 

demir yil
rekle 

...,Ulc candan 
emekle; 

kov1D1ya yelken 
ynrekle 

lnl\nde aal ya
pAcafr1z, 

timdi yel
kehsiz 

le•da verir bize Ak
deniz 

ab b11hit gibi ak1n edip biz 
laaYi denizi al yapacag.z. 

. lllde talilin a~bia 11z1; 
_.... ... ~ barakbk anaya, lu11. 

ekte nuahnit Tilrklin yd-1 
dizl' 

• abp kumlukta fal ya
pacafriz. 

~p o can11Z bilelderini, 
•""--lt"tl-p lngiliz bebeklerini, 

rkttnp kifirin sineklerini 
'- Anbumunda bal yapa

cajiz .. 
( [*] 191 S Temmuzunun 

Ola ~incl Sah gUnii Ke
ftndan Öellboluya bareket 
Werken ayn lat'alara men 
..., ild beJDfehri ukerin 
'-kt.. laaa bir ml1k&le-
11a..uae pbit olduk. Yolda 
"-an bir aefer Öelibolu 
~u bir bulut balinde 

hyan lut'alar aru1nda 1 
III arkadaflD& seslenmif, 
~Y_e pttiibai SOnDUftU. 

Vleld uun aynhklar1n 1 
~ralanm nakle hi~te 
„laait olm1yan o birka~ 
"aiyelik umanda mukad 
~bna tabi, her vak'aya 
::-•uu bir tevekktll ile 

'tlhyon temiz gönlünü 
~- cevap ile buliaa etti: 
"""1'-amaa, bal yapnuyal ] 
...._._t:mlro:l.:lm ... ·Jlotl--a.l~ 

-2-
4 Mart 1914 Sah günü fa· 

fakt, Goben ve Breslavm 
gürliyen toplan, umumi bar• 
bin Akdenizde baslad1g1 ha
l>erini Yeriyordu. 

Bu iki Alman kravazörün 
bogazlan ge~~rek fstaubula 
varmas1, Türkiyeyi Alman-

e;a 

tespit edildi. 
Bu taarruz i~in lngiltere 

14 Fransa 48 z1rhb ve ay
r1ca torpitolar, mayin ve 
hastahane gendleri, tayyare
ler ve denizalh gemileri ha
z1rland1. 

Bötazlar.an donanma tara-

Türk bayrag101 görlince durdurdugu Ttirk vapurunu 

habirlerine nazaran Strumca Belgrad, 9 (A.A) - No-
nehrini ge~mege muvaffak vosti gazetesi "Bulgaristan 
olan hiikiimet miifrezelerile ne hazarhyor ? „ ha§hkh bir 
isiler •ras1nda müsademeler makalesinde diyor ki : 
olmu1tur. Asilerden elli ka- Sofyada Balkan ban, ve 
dar ölü ve yarah vardir. nizamma bir tecavüz haz1r

land1g1 ve barp yüksek di-
Atina 9 (A.A) - Havas van1nm i~timada bulundugu 

ajanam1n husuai muhabinden: fU sirada Yugoslavyanm bir 
Selanikte ne,redilen bir lik~i krabnm mesut te1eb-

t- teblige g6ze top~u k1taab busüle akdeeilmit ve batba-
~ ~ vde tayyareler ~~1~1ri bo

1
mb:r- kan y evti~ taraf1ndan imza 

t 1man etmeje U99 am•t arwr. edilmit olan balkan antaub 
latibkimlar1m1z1 bombarduman eden bir nriliz topu Makedonya um11mi taarruzu muahedesinde yaz1h sarih 

larla beraber barbe srirmeie hndan zorlanmas1 kararla1t1- pek yak1nd1r. hükiimlerle tam ve saglam 
aeYkelmltti: Bu badise 1nai- nld1gi zaman, bir Frana1z 

·- t ASIL.SIZ HABERLER bir balkan ittifak1 mevcut 
lizlerin 1sran ile ~iuuikkaie ve bir m1iliz ktt' as101nda 1 

b b d d"l k h'I 1 kenderiye, 9 (A.A) - oldug" unu unutmamak läz1m-
sevkiyatma sebebeyet ?verdi. om ar idiall • • ec:e 18 1 11 

t ( SODU 4 nn'"ttde J Röyter A1·a· ns1 b1'ld1"n'yo-r .· dir. Balkan antanb balkan 
,te burada görecejimiz "u ~11"-!111~ 11!!!11 - ~~~~II.III 11;q III..:" 

bu mücadeledendir. ~' ~ llMll ~ ~ ~ ..:. ..:., ·~~ •••·~d l11u111 11 • ..i 

Top~u mtllazimi olarak BULGARLAR Bizette silAh albna alinarak 
9 Nisan 19~5 taribinde bare-
ket ebnet i~in emir alan 
berbat bir havada ge~en ka
ra yolculujundan sonra Mar
silyaya verd1k ve bizi almak 
llzere bekliyen Eylani vapu
runa binclik. 

BILMEDIGIMIZ 
NOKTA 

Boiazlann zurlanmu1, 1914 
tarihinde Rusya tarahndan 
lngilterye teklif edilmifti. 

Bu tarihte Rusya Kafkas-
yadaki vaziyetin ~ok milfkill 
oldujunu biJdirmit ve biraz 
nefes almak i~in Türk sahil-
ferinde bir gösterif yapmak 
suretile Türk ordusunun bir 

. lusm1n1 oraya celbetmegi is
temi1tir. 

ltte o zaman Türkiyenin 
en narin noktas1 olan bogaz
lar hücum yeri olarak inti-
ba p edilmittir. 

Bu karardan sonra icap 
eden baz11bklar yapdd1 ve 
<;anakkaleye taarruz tarihi 
olan 191 S ~ubat bqlangaca 

------------- ooeeoo - - ------ -----

Hakk1mizda Uluslar Kurumuna verdikleri muh 
hray1 geri ald1lar. Acun matbuat1 le1:timizde 

Paris 9 (A.A) -Bulgaria- satlarla ittibam eclilmi' gör- dolan Vemzelosun tekrar 
tan1n Türkiye muvacehesin- II miye intizar edebilir. Türkiye sa~~e~e ~1kmasile azalm1f 
deki hatb hareketi bütiin Sovyetler bi1 liginden sonra deg1ld1r. Hudut a11r1 beye-
gazetelerin dikkatini ~ek- · en sülhperver millettir ve cana dü,mek i~in sebep yok-
mektedir. itham eden Bulgaristandar ki tur. Fakat Yunan ihtili~an-

Gazeteler bununla Y una- Dedeaga~ liman1n1n pe1inde- mn uluslar aras1 akislerini 
niatan vaziyeti aras1nda bir dir. ve muabedeye mugair dikkatle takip etmek i~in 
alika tesia ederek Yunan olarak 1ilihlar1m artbrm11br. sebepler vard1r. 
dahili vaziyetini Balkanlarda Yunanblar, Bulgarlann bu Cenevre, 9 ( ' .A) - Ulus 
mütkülit ~kar1p ~1karm1ya- tekrar silihlanmas1ndan he-• lar demegi tebligine göre, 
ca(ln1 soruyorlar. yecana dtifmtitlerdir. ~imdi B. Antanof muhtiras101 geri 

Pöti Jumal gazetesi Ttir- Ynnanblann mütkilitta ol- ald1gma dkir olan mektubun 
kiyenin ihtiyati hareketini dugu fU s1rada mUttefikleri- da tamamen 1ahsi mehiyette 
tasvip etmemek 1öyle dur- nin teyakkuzlar1n1 bir kat ve netredilmek üzere veril-
sun, bilikia bunu Balkan daha artbrmalar1 tabii degil memit olan bu muhbran1n 
misak1nan hayatiyetine bir midir? Diger cihetten \Türk keenlemyekiin addelilmesi li 
delil olarak telikki etmek- teslihab baz1 nutuklar, ltal- z1m geldigini bildirmektedi...,... 
tedir. yan1n tarkta faal bir siyaset Londra 9 (A.A) Taymia 

Lö Jurnal gazetesi sarih gütmek emelinde oldugu in- gazeteai ba,makalesinde Tilr-
bir surette Tilrk davas1 le- tibaam verdigi zamanlarda kiyenin Trakyada ittihaz et-
Jiinde mevki alarak cliyor ki; bqlam•fbr. Bu:intiba Romaya{ mit oldugu tetbirlerin, Yuna-

Yeni Tilrki7eyi ~ mak olu merbutiyeti pyam kay· - Sonu 4 ünciide -

scrbest b1rakan Averof 
siyle kar§tlacakttr. 

Yugoslavya, Lürkiye ve Ro 
manya her hangi bir kimse 
fütuhat mlksadiyle Yunanis
na ge~mek te~ebbüsünde bu 
lunursa, Yunanistamn bütün 
lük ve hürriyetini himaye 
himaye etmesini bilecekler
dir. 

Sofya ve F a,it ltalya zi
mamdarlannm ve müsalemet 
perver Balkanlarda kar1,1k
hklar pkarmak arzu eden 
herkesin bunu bilmesi lizam 
dir. 
BA V <;ALDARISIN GA-
ZETELERE BEYANATI 

Atina, 9 (A.A) - Bay 
<;aldaris gazetecilere beya
natta bulunarak demi,tir ki : 

Bu sabab ba,hyan top~u 
ve tayyare taarruzu umumi 
taarruzu hazulamaya matuf
tur. Eger havalar iyile1mekte 
devam eder ve i~erinde bq 
gösteren ka~ma hareketleri 
dolayisile pek muhtemel ola
rak asiler mukavemetlerinin 
faydas1z oldugunu anlayipta 
teslim olmazlarsa umumi ta
arruz yarm ba§hyacakbr. 

Diger cihetten harbiye müt 
te,an bugün ogleden sonra 
bakanlar heyetine isyamn tam 
bir surette bastmlmasma dog 
ru seri bir istihale mevcut 
oldugunu bildirmittir. 

- Sonu 4 üncüde -

roooooooooooooooog 
Bayram 1 

8 CUMA GÜNÜDÜR 8 
8 Kurban bayrammm ilki 8 
i önümüzdeki Cuma günü 8 
1 olacagm1 saym ulusumuza 8 
8 bildiririm. 8 
8 izmir Müftüsü 8 
8 R. <;elebioglu 8 
OOOOOOOOOODOaO OOOOOCXIGOD 
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- . ~~~~1~l makalemizde yazmi§hk. tmnda olsa gerektir ki bir j Peki ~eyhin1, buyruklann1 can kulag1yle din 
Abdullah ~avu§ (Zeki~~ Islämm akasmdan Ben Plästiras1 925 te ilk ay evvel Belgrattan ahp ge- 1 ledinl. Basbugunl Salfiheddini Evyübive de 

Evetl Öyle ya... K1yamet gider. Oteki beriki yava§ defa olarak Üsküpte gör- ne bu sütunlara derc ettigi- d.kl . . b·. ·b. .. 1· .., · U „ "'k · d~ 
mi kopar? K1yamet kopar yava§ dag1lmaga ba§lar.) mü§tüm. 0 zaman henüz miz bir telgrata Plastirasm ! 1 ennt Ir, Ir soy 1yeceg!111: • nlartm 1 0 1 
amma! Her ne ise... Dördüncü meclis miralay idi. Yunanistanda Yunan Trakya hududuna gel ! dü~ünü~üt~i.i deg1~tirai: ····. 

(Kendini tophyarak) hazirladigv 1 ve muvaffakiyet- digini ve orada baz1 taraftar ' Behaeddin tekrar §eyhm ß den olan lbrah1m ona 1eyb 
B d b k Bay S1tk1, Bay Rüstern . k 1 h k t' d JI - en e ir ateyi kur- sizlik ile neticelenen bir ih- larile görfü~tügünü yazmi§h . ellerini ve kollanm öptü, ay- ten ve onun erame m e 

S1tk1 d ' tarmaga ~ah§acag1ma böyle tilälden dolayi bazi arkada§- Rivayete göre Venizelos retler i~inde kalmi§b. Hi~ kutsiyetinen uzun uza 1y 
1 l d Kalbolmu§! Hi~ adam kay- h d k b h · · · H cale er eger bir yigidi kur- lan tutulmu~ kendiside Adir- , ve Plästiras bu i tiläl e mu- su getirir yeri yoRtu, va tile a setmem1§m1yti . . as 

bolur mu? Bahusus k1z ... Ben y s b h k b I d · tarmaga· ~ah~1rsem k1yamet , yatik yoluyla Yugoslavyaya vaffak olduklan takdirde Finikeliler hapisanesinde tut- a a te rar söze a§ a J • 

mi kopar? onun nerede oldugunu bili- karmt§h. biri Yunana cumhurreis di- sak ikcn ~eyhin bendelerin- - Evlät, bana yapacaiiji 
(1. 1 k 1 rim anasmm yanmda.. Kar- Y k k _ h' d S · d s äm1 ucuklay1p kald1r- Belgrad hükfimeti bu siyasi geride ba~ba an olaca ·lar- ~ izmet §U ur: en §lDl 
k · ti ) de§inin yamnaa... Mezar1m izmir Birinci lcra Memur- d w S 1~h dd' · E ··biyt ma 15 r mülteciye emniyet edemedi- m1~. ogru a a e mi yyu 

Zekl'ye gözümün önüne götüremiyo- ·· Fakat 1"ht1"la~l taburlar.ndan lugv undan : 'd k · b d la"if ginden onu Uskübe gönder- g1 cce sm, en cn se 
r k'l! 1· t k V d rum görmedim ki kötüreyim. baz1larmm hükumet kuvvet- 1·zm1'rde Kürük Salcpri ·· I' k · G" d-kl ri11 ye 1 •• § e ucagim a.„ mi§, fakat kendisinden uslu Y y soy 1yece sm. or u e 

t l h l d 0 d F akat zihnimde buluyorum... I · t 1· 'd kl ·· w 1 h d K t V l 1 k B · I · · e· ~te ö üm a in e„. nu a oturmak üzere askeri namu- enne es im o. u arma gore og u anm a an arc1 og u an ataca sm. emm e 1yi g 
sen mi alacaksm! bilmiyor (Mektuba hir daha göz su üzerine söz almi§b. bu tasavvurun bir hulya ha- Ahmet Rifat ve ibrahim ~inmesini söyliyeceksin. BeO 
musun? Anlam1yormusun? Se- gezdirerek ve aci aci güle- Plastirasla müläkat i~in linde kalacai1 anla§1hyor. Eteme bor~lu Urlanm Yol- istese idim §imdiye kadaf 

v1yorum. rek :) Belgrattan ~elen gazeteciler Tu·· rk alh mahallesinde oiuran A1i onu bu dünyadan kald1rt1r 
Bay S1tk1 Bi~are adam kayboldu di- gibi ben de fusat gözettim. k1z1 Fatmanm i§bu bor~tan d1m. Fakat duyuyorum. in 

- Ne oldun ~ocugum? ye beni avutmak istiyor„. Fakat ne kendisi biz gazete dolay1 mahcuz buhman ve sanlara ~ok iyilik ediyor "' J 
Zekiye Zekiye de gitti öyle mi? Dün- cilere yüz vermi~ ve ne de M usikisinin ~arkan yol Garban Emine fakirlerl koruyormu11. Ht: a : 

(Kendini §a§1rarak ve top- yaya yapyalmz geldim. Gel- Sirp hükfimeti tarafmdan y ecilestirilnlcsi . . vereses! ~imalen Haticeye yerde i§ini. diiz [ädil] olara) J z, 
lanmaga ~ah~arak isläm1 Ab- digim gibi yapyalmz kald1m. kendishti tarassuta mamur u Rei~hs Post „ dan: ifraz olunan mahal ve Ce- görüyormu§. Bu yollarda yd a . 
dullah ~avu§a b1rak1r ve ya- Zab kavgadayim. Kavga edilen siviller buna imkän y eni Türkiyede büttln ha- nubu Kavalah HaEl He ~ev- rüsün, ne isterse yaps1JI ........._ 
va§ yava~ dugrulur.) da vatamn hududile beynin- brakmam1§lard1. yat ve kültür sahalarmda rilmi~ Urlanm yeraltt ma- yalmz bana kar~1 dü§ünce· 

- Kim?„. Ben mi? ... De- de ne fark var? Azrail ba§- Plästiras Yunanistandailän yap1lan bir~on büyük ink1- hallesinde 12-13 numarah ve sinden vaz ge~sin, onu~ 
mek ki biJmiyorsunuz. De- ucumuzda dola§ip duruyor. edilen umumi bir aftan isti- lapll?r sarasmda alaturka mu 1200 lira k1ymeti muhamme- kafasmm i~inde neler dola~' 
mek.„ demek ki... hBu ~ü~ olmassa yarm gider fade ederek Atinaya dönmÜ§ siki dahi degiftirilmi§tir. neli ev ile poyraz1 Hatice ' bg1m biliyorum. Benim §illl' 

(Bütün bütün kendini top- epsmi görürüm. nas1l etmic:: etmic:: harptan T k b 'l b l tarlas1 Cenubu Kavalah Ha- ' diye kadar öldürttüg~ 
Rüstern ~ "" ür mat uab 1 e eyne - d l f . 

1 
d 

hyarak sahte bir mekänetle) yeni ~1kan Yunanistanm bir milel mat:iiata yazi1d1gma lil Gün dogusu sahibi ma- a am ar ena msan ar i. 
-Anlamami§simz. Manas- (Miralaya yakla§arak) zafmdan istifade ederek ka- göre, Atatlirk musikideki bu Im evi ve gün babs1 k1s- Onlardau Allahm iyi "' 

hrhy1m. ~imdiye kadar bu Bayefendi musade buyu- binede bir inkiläp yapmt§ yenilik, daha Türk milieti- men kesik ve kismen Al- 1 saf kullaram kurtard1m. Egef 
adamm sayesinde y~ad1m.„ rurmusunuz? Size bir §ey so- ßa§vekil sifatile l Yunan mu- nin milli istikläli ugrunda veresesine ait tarla ile ~evi bu ögiitlerirni dinleme.ZS' 
i§te ölüyor„. görüyorsunuz a. racagllll. Bemm bir mektep kadderabm eline almli ve mücadele ettigi 1919 ile 1924 rilmi~ 3150 metre murabba- kabahat benim degildir. , 
ölüyor„. Camm1 ahp ta ona arkapa§Im vard1. Ad1 Ahmet kendidi diktatör olarak ilän yillari arasmdaki zaman i~in mdan ibaret yarisi yeni Behaeddin §U kar~1bg1 ver& 
verebilir misiniz? Veremez- idi. T1pk1 size benzerdi. Mil- etmi§tir. Fakat bu saltanab de ba§lam1§br. bag ve yarisida tarla olan - Peki §eyhim, buyzu1' 
siniz degil mi? Bar1 b1rak ta laz1mhkla Manasbra gitmi§ti. pek az devam etmi§. ldirilen Musiki devrimine, istanbul mezkür mahalde vaki 200 ruklarm1 can kulagile dinl 
ben onun konagmda dogdum, Sonra kayboldu. On alb on bir hükfimet darbesile 0 da ve Ankara konse~atularmca lira kiymeti muhammeneli ledim. Ba§bugum Salä.heddi 
o da ölecek§e benim kuca- yedi senedir bir haberini ala- solugu Misirda almi§h. eski Türk halk melodileri ile mahallin mülkiyetleri a~ik Eyyübiye dediklerini bir, bi 
g1mda ölsün. Vatan nedir m1yorum. Eger ge~en gün Bugünkü <;aldaris kabine- oyun havalanntn toplanmasr arbrma suretile sabhga ~·- söyliyecegim. Umanm ki 
bilmi siniz? Gönül nedit? ben Harbiyeden ~1kmad1m, smm italyan politikasma ile i~e ba§lanmt§h. karilmi§br. Birinci artbrma- da sana kar§1 olan fena dil 
Bilmez misiniz? dememi§ olsaydm1z mutlak uygun gelmiyen Türkiye ve Yeni hareket, bir taraftan lari 935 senesi Nisanmm on ~üncelerinden vazge~er. 

S1tk1 odur, sonradan S1tk1 mahla- Balkan ittifakma girmesini islä.m kültürü ile birlikte birinci Pcr§emba günü saat Bahaeddin o gün yola ~1kt 
Git.„ Git yavrum. Sen de s1 alm1§ diye hükmedecek- firsat bilerek italy!ya git- Türk milletine icbar edilmi§ fü;te yapilacakbr. i§bu arbr- i~te Hasan Sabah yild1" 

beraber git. tim. Acaba sizin öyle bir mi§ti. ltalyada dü§ündükle- olan dini melonkolik hava- brmada sab§ bedelleri tah- §ahsiyetlerden bu hile " 
D(Gözünü silerek) ksrde§iniz varm1d1r? Varsa rine nail olup olmadigi bizce lara kar§I bir darbe te§kil min olunan kiymetlerin o/o 1 desiselerle yakas1m kurtarf 

N k d d. k" · b h l' d h b b' etmekle beraber digv er taraf- · l · · d" k "' e a ar sene ir 1 msa- ana am en a er vere 1- me~huldür. ~u kadar varki 75 ini buldugu takdirde en yor, 1~ erm1 uzene oyuyo• 
„ „ J b'l 1· · · 1'z? tanda qimdiye kadar Türk ' d Alm k 1 · H l !I mn gozu nasi ya§arir 1 - ir mism Plästiras gerek M1s1rda ve -s ~ok arbrana ihalesi yap1la- u. ut a es1 a ep VJJ 

d . (A k ) i musikisi denen ve Avrupah- · d hili d S h k d n.td mez im. r asi var gerek talyada bulnndukca cakbr. Aksi takdirde en yeh a n e a a alS~ 
~ "'•"'11 11'..!!.''I P.;11 p;q lfP•11 ''""'I rr;rr larca saltanat re1"iminin dig~ er d d K · k d B• 
liWlt lii 1 h~, h1od11 ~ •~d 1:.01 lb„1:1 Venizelos ile temasta bulun- rok arhrana ihalesi yap1la- a 1r. uzvme ya m 1r. 

"" '"'' 1 hususiyetleri gibi ekzotik Y f 
Allahln Elen hu .. kuA met1• muc::. Venizelosa ve kendi- cnkbr. Aksi takdirde en haeddin bir ad1 da ( made 

Y• sayilan s<Jn'at istikametinden 
sine sad1k olan ve onlarla d b ~ok arbramn taahhüdü ba- din) dir. 

Anas1na Sövn1üs Plastiras haklnnda yüz ~evirmek manasm a ir j 
J beraber ordudan kovulan harekettir. ki kalmak §artile sah§ on 

Belgrat, - Dokuzuncu ka- Y ugosla vyan1n f ikrini zabitler bu temasa yegäne Türk musikisinin yeni!e§- be§ güti daha uzablarak 

mraekko!d1· aRajman1·sd1.aramllaah1Pnaannease1kn-1 sordu . . . vas1ta olmu§lard1r. tirmesi i~inde de Türk dev- ikinci arbrmas1 27/4/935 ta- KÜ~Ük AnJaf 
~ Y l t l · · rihine müsadif Cumartesi 1 •• lt 

d d. b k Belgrad - Buradak1" Yu- ugos avya gaze e ermm let reisi Kamal Atatürk reh- mn1n ,Okono' söv ü 1ye za 1t vara as1 kJ „ „ t „ t 1 k 
yazd1 arma göre Palastaras ber rolü oynamakta, gen~ gunu saa u~ e yapi.aca - „ 

yapml§. Dün Ramisin muha- nan sefiri hükfimetinden al- b - k" 'ht'läl f b r J br. Bu arbrma neticesinde • kct 
kemesi, kaza mahkemesinde d1g1 emir üzerine Plasbras ugun u I . l Sir ay yn - Türk muzik sanatkärlari ge- k . h . / mik konseyi 

paris ve bay Kondilis ile ni~ mikyasta te~vik görmek- 1ymeh mu ammenemn o o batland1. Yugoslavyadan ge~erse Bel- T Y 1 b l (S p h · d 18 c:: b t,f 
H Ak' II h olan c::ahsi gerezine mebni t"' .... yeni" ve halkri musi'ki' 76ini bu.sun u masm ab!J rag §C rm e "l'u at a im, sen a a m anas1- t h"'kA t• · l v Y • ~ 

gra u ume mm a acag1 va- haz1rlam1§br. <;ünkü o, dik- sauah radyo neqriyah ile 2280 numarah K. karicinde 28 $ubat'a kadar devam ede 
na sövmÜ§mÜn _ dogrumu di- ziyetin ne olacagv m1 sormuc:- f l Y b l d V d ) k .. k l . d k" r:i 
ye sormu§ ? Y tatör s1 atiy e Yunanistam dinleyicilere i§ittiriJmektedir. u un ugun an en ~o ar- muza ere eri esasm a, UT" 

_ Allahm anasi yok ki tur. Belgrad hükiimetini de keyfi bir surelte idare eder- Biz Avusturyahlar daha hrana ihalesi yap1lacakhr. i§- anla§mamn Ökonomik koll 
söveyim. Plasbras1 tevkif edemiyece- ken bu iki zat ona ink1läp cihan harbmdan evvelki y1l- bu gayri menkül üzerinde ve seyi, her§eyden evvel, kü~i) 

Diye Ramis cevap ivermi§. gini fakat (ge~memesi hak- külähm1 geydirmi§lerdi. larda Viyana varo§larmda ve her hangi bir suret ve §ekilde anla§ma devletleri arasmdl ~ 
Bu cevab mahkemede bir kmda ba§ka tetbirler ittihaz " Pravda „ gazetesinikten civarmda halk muzikac1lan hak talebinde bulunanlar yet- ki münasebetleri nazari di~' 

dedi-kodu koparm1~, bir k1- edilecegini söylemi§tir. Selänikten a!d1g1 telefon ha tarafmdan Türk muharebe- lerindcki resmi vesikalarile kate alm1§ ve 1935 sene' ' 
s1m halk hazreti Meryem, Halkm Sesi - Plashrasm berlerine göre Yunan ordu- lerine ait eski tradisiyonlar1 birlikte yirmi gün zarfmda i~inde yapilacak mal müb•' 
hem peygamberve hem allah Birendizi yoluyJe Yunanista- sunda Plastirasa merbut ve temsilen ~alman bir nevi izmir birinci icra memurlu- delesi hakkmda bir plan f~ 
olan hazreti Musanm anas1 na girdigini dünkü talgrafi- bugünkü orduda müstahdim Türk musikisinin enteresan guyla Urla icra memurlugu- cuda getirmi~dir. 
degil mi? Diye söylenmege mtzda yazmi§bk pek ~ok zabitler ve hattä ve tarihi hahras1m hälä mu- na müracaat etmeleri §artbr Konsey, aym zamanda g 
ha§lamt§, bir k1sm1 da Ramis firka !. umandanlari varchr. hafaza etmekteyiz. aksi takdirde haklar1 tapu ~en i~timadanberi Kü~ük ~ 
Müslümandar, Müslümanlar KiraJ1kmagaza Netekim bir bu~uk iki ay Tür}{ musiki ink1läb1 Sov- sicillince malum olmad1k~a la~ma devletleri arasmdaki 

-bÜnu böyle tammazlar. Diye Pe§temalc1larda Esnaf A- evvel Plastiraa degi~ik elbise yet Rusyanm yeni müzik payla~madan harif kal1rlar. birligi programmm verdi" !.§: 

müdafaada _bulunmu~, häkim hali bankas1 sirasmda dir- ve pasaportla Yugoslavyadan mektebi ilc ~ok aläkadar Mü~teriden ayr1ca o/o 2-50 neticeler1 de tesbit etmi§ ~ ~ 
meseleyi kapatmak i~in Ra- sekte büyük manifatura konsvasiyonel trenile ge~mi~ görülmektedir. delläliye altmr sab§ pe§in pa- 1935 senesinde bu yolda Y 
mise on gün ceza vermi§ fa- magazas1 tahtani fevkani ve Bulgaristana gitmi§tir. ßay Hitler ra iledir. ~artname 21/3/935 p1lacak te§eh~üslerin pro~ 
kat halletmemi§tir. birlikte ve ayr1 ayn k.irahk- Trakya hududunda kendi- tarihinden itibaren herkese /;mim ~izmi~dir. NihaY f ' 
TunaDID buz- tir. Varidab gayn safiyesi s1sm1 bekliyen Yunan zahit- Sardan l~e1·linc a~1k bulundurulacakbr talip- konsey, kü~ük anla~ma "' 

iami§tir. Kirasi ehvendir te- lerile temas temas etmi~, Döntn üstü r l .!rin o/o 7,50 temioat ak~e- Balkan anla§mas1 devlet~I 
farl eriyor kk 1 k Id' y gene onlarm haz1rlad1klar1 Berlin, _ Sa; ülkesinin si veya banka itibar mektu- i~in devamh bir ökouoro' §e ü äb mü emme 1r. a-

175
.d.
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Aükre§ - Tuna nebrinin z1hane, depo, atelye, matbaa yol ve ~akil ile Seläaige ka- teslim §enliklerinde haz1r bu ile 933/ • numarah sergi a~i masi proJesmi 
buzlan erimcye ba§lam1~hr. gibi i§lere müsaittir. dar inmi!J, oradan Giride bulunduktan sonra Almanya icra dosyasile izmir birinci zakere etmi~lerdir. . 
Sular her tarfta yükselmi~tir. J-\.dres: Odun pazan Sa- ula~mr~, kendisini bekliyen Ba~vekili ve Cumhur Reis icrasma ve 34/110 numarah Gelecek i~tima, 17 Hat! 
Tuna sahillerindeki §ehirlerin ra~lar caddesi No. 2 Mehmet Venizelosta bir hafta kadar vekili Bay Hitler tayyare ile dosya ile de Urla icrasma randa Bükre!}te yap1lacBV ti 

bir ~ogu korku i~indedirler.1 d: 10 Salih misafir olarak buhünkü 1hti- Berline dödmü~tür. müracaatlar1 ilän olunur. hr. __;./ 

~~~~~_:)~~.~~.~~J...__~~~~-.~~h_:__~.-.~-l~.-k-l~~.~.-:-.-ff~-.. -k--:-A~~-t--:C~a~dd~e~sm~d~e~~~e-m~si~H~a~k~ik-at~U~C~U~ZL~U71K~SER' 
UCUZLUK: Bayram 1k 1ht1ya~ ar1n1z1 ve eu1ye 1 enn1z1 u ume GISINDEN almiz fiatlar fOk ucuz. 

( Arkas1 var ) 



Yüz., tuvaletinize ehemmiyet veriyor, gen~lik 
taravetini muhaf aza etmek istiyorsan1z 

M u_t 1 a k a 

))~, ba~ agrdarindan hayattn1 dain1i bir 
~ptan ibarett!. Fakatgripin b~ni hu •zhrap- 1 
•rdan kurtard1. 1 E C Z A C 1 ß A S J 

Dünyada 
~1'Kan tra~ b1~ak 

lann1n krah 
1 saytlan 
1 

'(Poker) 

markal1 
trq 

bt~agi 
Her yerde satihr, 
Bundan hi<; bir 

Vak1t bu markadan 

Sa~n1ay1n1z 
Y almz markaya dikkat 

• 
Sebebi Ne Imit? 1

F erit yagsiz kremini kullamniz: 

Y11ba, sen eskiden beni böyle birden yere atamazd1n, 
•e oldu? Sana bu kabadayihk nereden geldi? 

~· de benim gibi Kabadaya rak1s1n1 i~ bak. 0 zaman 
Jlhk nereden geliyor, anlarsan ... 

1 ~k~:~~~!f~t 
/ sabibi olabilmek i~in her 
' halde lzmirde Halimaga ~ar-

j•sanda 

. \RübenKatan) 
kütüpbanesine geien bin bir 
türlii 1935 aybk ve yazhk 
~ama~1r, rob, tuvalet, manto, 
tayyor, tapka, kundura ve 
erkek modelleri almakla olur; 
ilcide bir bulundugunuz aile 
tplanblarda, ziyaretlde, kon
serlerde, balolarda ve saire
muvaffakiyet ve umumi tak
dir ve hayrete mucib olaca-

Mücellid 
ALi RIZA EVCIM 

Y eni ka vaflarda ( ;34) 
nun1arada 

En ,.k cilltleri, en zarif 
albümleri en ucaz ve aaglam 
tekildelfapar. Hararetle tav
siye ederiz. 

g.mz muhakkaktll'. 
Bundan mada her türlü 

gazete, mecmua ve kitab 
mezkur kütüphanede bulu
nur. Her taraftan her türlü 
siparif kabul ve ebemmiyetle 
nazan dikkate ahnll'. 

Bu Pillerin En Tazesini 
c: 0 
N ~ 

= "< 
:s 3 - 0 „ :s -· - -<: -(D -.., -Q.. Q.. 
~ -.., -~ 3 -3 „ -· -· "'J'J -"' --· (D .., .., ..... -

lzmirde umumi deposu Suluhan civannda 

( Hüseyin Hüsnü Odemit ) 

GOLD 
Golt (Altan) trat b1~ag1 lsve~ ~eliginden, milimitrenin 

onda bir kahnhganda olup dünyada e§i yoktur 
Bir b1~ak oktar gibi 10 - 15 tra1 yapar 

$emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
Tanesi 5 Kuru$ 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabadayi 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 

Bakkallara Müjde 
Son dereee hassas, saglam, zarif ve damgah 
oturak terazilerimiz geldi. Her terazinin 

f evkindedir 
SATI$ YERI: Suluhan civannda {H0SEYIN H0SN0 
ÖDEM1$) Ticarethanesidir. · 

Ticarethanesinde bulabilirsiniz ldt:ll:='t*='t:Jt::Jt:~t:Jt::Jt::lttltet:l:Jt~t:Jl:Jt~t:l::Jt~~)C . s~N~:~~ ~= ~;~:~· · !!1•Et•L1A6HMIAA.aMIM RraiAAA *~!~i::;e•~ iki~melikte: Tan Sinemas1 Tft43 
-- lld go··nu··1 bu· olunca * Kütüphane SinemUID& 6 Mart ~pmbadan itibaren 

Bütün lzmir halkmm görmek arzusile ~rpmchiJ dünyanm 
~K GABLE ve CLAUDETT COLBERT'in tem- " Bitmemi1 Senfoni " rejisöril VILL YFORST'un eseri en sevimli artiati MA R TA EGGE R TH ve gen~ 
~kleri bilytik kqmedi M A S K E L j Almaa yildau HA N S $ 0 H N K E R tarafmdan 

-- Kaf este A1k tem.n edilen 

~V OMDRA 'lun iki saathk kahkrha filmi K A D J N 
S ~ FOKS clilnya bavadialeri (Tirk~e 1ö~ii] 
~ Mild Man (Mild futltolcu) 

~llllld ........... ~ 
Dhya-.m ~ Büyük Filmi 

Atk - lhtiras His - Muzik ve Sanat filmi 
llive Olarak : 

Paran1ount Jurnal (yeni havadi&ler 
I • Yüzde 30 - 45 tenzilit hakk1 veren kameler her ak- lt 

- f&DI 21 seanslannda kabul edilir. Pazartesi, Sah, ve D 
1 <;arpmba ucuz HALK günleridir. ~ 
1 

Cardat 
Fürstin 

Dilnya 1inemac1bgan1n epiz eseri bugün g&sterilme
ge bqlanm•ftll'.· Sinemamaz müdüriyeti bu luymetli p
heseri saygib müdavimlerine takdim etmekle cidden 
bahtiyarchr. 

SEANSLAR 
Herglin: <;ardq Ftlntin 15, 18, 21. Kilit Albnc:la 14, 

17, 20. 
Cuma, Cumartesi: ~dq Fürstin 9, 12, 15, 18, 21 

Kilit Atmda: 11, 14, 17, 20. 
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Saläheddini Eyyüb. 
lanntn istihb t ~ok defa, dü~m;;-
• . ar vas1talartndan ·-:· .!!". 
istifade etmiye m ff kend1 namma 

uva ak olmu,tu .. 
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• 
lkinci K1s1m 

ZAFER TILISIMI 

Salt1heddini Evvübi vc 1\slan Yii-. „ 

rekli l~.i~ar Kar~1 J{a r~1ya 

-1-

SAVA$1RKEN DOST OLAN SILÄHLI 

ERLER 

Bundan A§ag1 yukar1 sekiz yüz sene evel, 
Filistinin yak1c1 güne§inin en ziyade hisse
dildigi s1cak ve bogucu birgün„ En kü~ük 
bir esinti bile yok. Y erler yamyor gibi! 

Lut denizinin kenarmdaki tuzlu ve kuru 
yoldan ag1r z1rhh sava§ elbiseleri giymi§ ve 
iri bir sava~ atma binmi§ yak1§1kh bir §Öval
ye, yalmz ba§ma hi~ durmadan ilerliyordu„. 

~övalyenin bu pek s1cak ve ~ok kuru 
hava altmda ezilmiey ve pek yorgun hali he
men göze ~arp1yordu. 

-1nq !Uµa.A J!q JIAl?Z UIUUl?{t{JIZ UIUIU1"11Snp 
'.lOAISefOp l?JJt?JSl.llpfl?S l.IC>S QA Z!} 'upumu.< 
l.19.P U!U<>Afl?AQS lll?JO S!Wtl!S l?UllJl? UUl?Jl{.llZ 
.ir~e 11puem1uql?l{ .1!q uuml?A '!.1a >[.tO..L nq 

:p?'{l?J HP! z1s„aAADJf ap puaq aA a3U! 'J!JBZ 

.ll?pt?>f >paauap Sßs .l!q 'I;:>IfDf !HJ!Jl?t{ Ul?fl{.llZ 

U!U!,faq lj.tU.L ·'IS.11?>f eung '!P! !(l~AAillf C>A 

.II~l? 'Ulfl?lf .11?p1?>f '}C>;)C>SC>>[ P!We>p .l!q Ulfl?>[ 
tqsn.tnA l!q '1::>1p)I 'HS!WU!A!.8 .ll?Jt{.llZ ffiC>AADlf 
aA .U~l? e>:>a.1ap uos Jodoa1 e>ÄJl?AQS :1p.11?A 

lJ.ll?J .1!q 11n.1fgq epmst?.1e 15suAes PU ng 
·1p1?JSeq l?msn~oq .1!q 5un>{JO>[ uamaq eputs 

-u.rn 1~suAes PI! aA 'H3a~ ~u!quap.1!q a:>una.8 
l?Älh1?>f ~S.ll?:>f ~f!AC>q .t!q Ul.ll?Jl5h?Al?S >]<lSlfUA 

Ul?AD.IO>f usupn)l ·~111n.81ep nq U!U<lAJlMQS 

uA:1s.nn1 tsJU)I 

;)JJ !1t.)g JPJJJ. J!H ~,\fl?A9S 
·1pm~1ep -e~11np10 ap u!a! ununq a A ·np.10A:P,u 
-gsgp ue1unq ats! -ep .1odoa1 e>A[l?AQ~ ua.\!I 
-.l;)J! l?mhq >Jal 'ep10,{ n.1h11 <lA n1zn:i ng 

·np.10.Amq 
sa"J{l<lt{ 1m~e:>BfO ddqas a:ia11~IC>J .1!q >{U.\nq 
<lf!q U!UHC>Äl?A!J n~np10 :iaqasuugm .i!q C>JÄQq 

eputst?.rn l!P3 !Pl!l 1mpulf .z!q ">t<>S>J:UA ap~:>a.1 
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mak kayg1sile ok ve m1zraklanm kulla-
myordu. 

Türk sava~ erinin ustahg1 ve üstünlügü 
hemencecik kendisini gösterdi; ve m1zrak
larmm birisini ~övalye Leoporun vücuduna 
kadar i~letmiye muvaffak oldu ve ~övalyeyi 
iri ve kuvvetli atmdan yere dü§ürdü. 

Bu, yerindc ve kuvvetli bir ba§art§b; elde 
ettigini daha saglam bir hale getirmek i~in 
de atmdan firhyan Türk beyi yerden henüz 
kalkam1yan ~övalyenin üzerine ~ulland1. 

Ve„. Tam bu s1rada iki kuvvetli el tara-
fmdan s1m s1k1 tutuldugunu görünce nas1l 
bir sava§ aldavma ugrad1gm1 anlad1, 

Vak1a, elbisesinin bazt par~alari $övalye
nin elinde kalmak üzere ~övalyenin kuvvetli 
ellerinden kurtulabildi; ama„. Bu kurtulu§ 
kendisine pek pahahya malolmu~du; ~ünkü 
kd1~ ve silählari dü§mÜ~ ve §imdi silähs1z kal
mt§b. Kuvvet yerine ustahk, siyaset kullan
mak s1rasmm geldigini gören Türk Bey $ö
valyeye: 

- Erlerinden oldugumuz iki ordu bugün 
mütareke halindedirler. istersen bizde böyle 
yapahm! dedi. 

$övalye, ~u anda büyük bir i§ i~in git-
mekte idi; bunun i~in bu dilegi geri ~evir-
medi ve: 
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J Ad1, san1 dog)·u ve bati ulus- J . ~ : 
i "Ianntn ag1zlannda destan vc : 

f acun tarihlerinde öln1cz ~ercf vc ! • • • 
i ~an rasdlan a<;an hir 'T\irk kah- ! • • • 
: ran1an1111n ak1llan <lurduran hc- i : . 
: vceanh vc n1crakh havat1... : . ~ . 
: i • • f ~~ i . ~~ : 
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[ HALKIN SESI ] Matbaasmda Bas1lm1§tar 

[ HALKIN SES1 ] nin Hediyelerinden : 4 

Salaheddini Eyyübi 

---
Bir~ok Prens ve Krallar Türk kahrama

nmdan aman dilemiye mecbur kalm1§lard1 .. 
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Vak1a, ha~h ordularda kendi alaylar1 ile 
yer alan bir~ok Kral ve Kral ogullar1 daha 
.-ard1: Fransa Kral1 Filip Ogüst, Avusturya 
Leupold dükü de bunlar arasmda idi; fakat 
ne bunlar, ne de öteki ba§kanlar, aslan yü
rekli Rip.rm kumandasmdan mahrum olduk
lar1 zaman hi~bir i§e yaram1yorlard1. 

Bütün bu Kral, ve Kral ogullar1, beyler 
.-e kumandanlarm hi~birisi ötekini sevmez 
Ye begenmez, lnskamrd1; birinin yapbg1 ve 
kazand1g1ru mutlaka öteki bozardi! bununla 
beraber, Ri§arm hastal1g1 ile meydan alan äcizi 
ba~ ordular, bütün ba§kanlan görünce te
lqa dütm~ler, ve Kudüsü ha~ldara vermek 
istemiyen Seläheddini Eyyübinin bir avu~ 
Tiirk erleri kar§I bekJemekten ~ok korkmu§
lard1. 

Bun•n i~in de Angadi, daghk ~evresinde 
bir dai kovugu i~inde oturan ve Seläheddini 
Eyyübi ile ~ok dost olan bir " dünyadan eJ 
Te ayak ~ekmi~ „ bir papaz1 arac1 koymu§
lar ve bu birka~ günlük mütarekeyi elde et
mitler ve baz1 görü§melerede ba§lam11tlard1. 

l~te, bu tnzlu ve kuru yolda tek ba§ma 
ilerlemekte olan $uvalye Sir Kinet de bu 

abiret adamma ancak bu görü~meler dolay1· 

sile gidiyordu. 
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~le~hul Sövalyenin A~k1 

Sir Kin et kimdi?. Har;h ordular askerleri 
ve $övalyeleri arasmda bu $övalye hakkmda 
olan bilgi ve sezgi pek azd1: 

Kendisinin Sko~yab bir $övalye oldugunu 
vak1a biliyorlard1, sava§a, Kudüse yanmda 
bir~ok, silähh erler oldugu haJde gelmi§ti . 
~unlarm hepsi de sava§larda, Seläheddini 
Eyyübi silähh Türkleri kar§ismda ölmü~lerdi. 
Kahramanhk gösterdikleri §Üphesizdi. ~imdi, 
o da sitmadan hasta oldugu ic;in yatmakta 
oJan Seyisinden ve pek sevdigi kar1smdan 
ba§ka hi\:~ir kimsesi yoktu. Cesurdu, gen~ti, 
güzeldi; fakat kendisinin asil bir ocak öglu 
olmad1g1 da biliniyordu! 

Cesur olmasma ragmen halk sm1flarmdan 
olduguna inamlan bu Sövalyenin Lädi Edite 
kar§l derin bir sevda besledigini ve hatta 
Lädinin de bu ucag1 ve bucag• belli olmiyan 
bu gencin bu sevdas1m baz1 baz1 uygun hal
lerle kar§tla§bgm1 baz1 kulag1 delik, ve kov
cu kimseler biliyorlard1. Fakat, Sir Kinet, 
yäni sav~ meydanmdaki ad1 ve sanile $ö· 
valfe Leopor gibi yoksul ve soysuz bir sa
va§~l ile Ri§arm kar1s1, lngiltere krali~esi 



Sal 1f" 4 

1 Yaralanma 
Ke~ecilerde Kabasogan 

sokagmda oturan Erzurumlu 
Ali oglu ibrahimle Mehmed 
oglu Hamid arasmda ~1kan 
kavgada Hamid, ibrahimi bi
~akla bacagmdan ve arka
smdan yaralanm1sbr. Yara
hyan yakalanm1§br. 

Bir i§~i 
Yan1yordu 
Alsancakta c;elikal soka

gmda 9 say1h evde oturan 
Hasan ustanm fmnmda ~a
h§an Mehmed oglu Ahmed 
firma atbg1 tala§larm parla
masmdan iki bacagmdan ya
ralanmI§br. Yarah hastane
dedir. 

2750 ki§iye 
A§1 yap1ld1 
Mekteblerde ve muhtelif 

belediye mmtakalarmda dif
teri a§1sma devam edilmek
dedir. flk hafta zarfmda 2750 
ki§iye a§l yap1lm1§hr A~1la
nan ~ocuklarda apse görül
memi§tir. 
Ü~ hafta sonra a§1lanan-

lara ikinci a§1 da tatbik 
edilecektir. 

Avusturyada 
Birgünlük 
ihtilaI 
l>oJis eJJi ki~i tevkif 

et111i~tir 
Belgrat - Viyanadan te

lefonlamyor: 
Nasyonal- Sosyalistler <;ar

§amba günü yeni bir ihtiläl 
tecrübesi yapm1§lard1r. ihti
lälciler Viyananm her tara
fmda ba§bakan ~U§nig VC 
kabinesi aleyhinde sokak nü
mayi~leri yapm1§lard1r. 

Bu nümayi§lerde ahaliyi 
Sarda oldugu gibi Almanya 
ya iltihak i~iu intihap iste
melerini tavsiye etmi§lerdir 
ve buna dair pro~urlar dag1t 
m1§lard1r. 

Bir ~ok yerlerde polisle 
numayi§~iler arasmda müsa
demeler olmu§tur. ____ „„_ 

ihtilalciler 
• 
Istroman1n .. 
()tesine l)eieditdiler 

Atina - Hükumet asker
leri yeniden baz1 muvaffa
k1yetler temin ctmi§tir. ihti
lälciler ltroma nehrinin öte
sine ntJlm1§lard1r. ihtiJälciler 
elli telefat ve on esir ver-
mi~lerdir. Hüki'1met askerleri 
K1lk1§m tepelerini tahkim 
ile me~guldür. ---oo---

P las tir as1n 
Rolii? 

Sofya - "Utru„ gazetesi
nin Paristen alarak ne§rettigi 
bir telgrafa göre, Yunan ih
tilali ~oktanbcri haz1rlanmak 
ta idi. Aatina hükiimeti ga
fil avland1. Bu i§in fenni 
ämili Plastrasbr ki, bugün 
Plastras haz1rlad1g1 planm 
yoluna girdigini görünce giz 
lice Fransamn Kan §ehrini 
terkederek pek muhtemel 
oldugu üzere ihtiläldeki va
zifesi ba~ma gitti. 

Divan1harp 
i§liyor 

• 

Sofya - Atinadan alman 
haberlere göre divamharp 
i§e ba§l~m•§br. flk mücrim 
olarak miralay Sarafis ve iki 
kaymakam sevkedilmi§tir. 
Bunlar Atina k1§lalarmda 
ihtilal te§vik etmekle müt
t ehimdirler. 

Plästira§ 
• 
Italvadan 

Ha reket Et111istir 
~ 

Beigrat - (Pravda) gaze
tesine göre Venizelosun 
arkada§t, yahut müstakil 
ba§bakam general Plästiras 
Yunanistana gitmek üzre 
ltalyadan hareket etmi§tir. 
Venizelosculnrm dü§üncesine 
göre Plästirasm Yunan top
ragma gelmesi ihtilalcilerin 
maneviyatm1:arbracakhr. Zi
ra bu maneviyat kmlmaga 
ba§lam1§br. 

Venizelos 
Atinaya Gene Bir \'ü 
rüyü~ Hazirlayornu1~! 
Rofya - Hanyadan alman 

haberlere göre, Venizelos 
Atine üzerine bir yürüyü§ 
hareketi haz1rlamaktad1r. 

Bu taarruzu ihilälci gemi
ler idare edeceklermi§. Bu 
büyük hücuma yalmz Veni
zelosa ~en sad1k olan asker
ler i§tirak edeceklermi§ ki, 
bunlarm Girid garnizonu ola 
cag(· §Üphesiz imi§ l 

1 

Yu~an gazete
leri ltalya kon_I 

solosuna 
Hücun1 edivorlar 

Sofya - Atinadan ögre
nildigine göre Katemerni ga
zetesi dünkü nushasmda Gi
riddek! italya konsolosuna 
hücum etmektedi. Bu konso
losu äsilere zahit olmakle 
itham ediyor. Bu münasibetle 
italya sefiri italyanm äsilere 
zahir olunduguna dair olan 
telkinata teessüf etmi~tir. 

Harbiye Naz1r1 
Kondilis Nerede ? 
Beigrat, - Harbiye Naz1-

n Kondiiis ~imali Yunanis
tanda d1r. Oradaki seferber
ligi tamamlarnt§br. Yarm bü
yük k1talarla §arka dogru 
hareket ediyor. Yolda tesa
düf edecegi asileri tekil ve 
mutileri techiz ederek de
vam edecek. 

Sab1k Cumhur 
Reisi 

ih tilä lcilereJe ! ... 
Londra - 11 Deyl T elgraf „ 

gazetesinin yazd1gma göre, 
Yuanan sab1k Cumhur reisi 
Kondoryotis ihtilälcile iltihak 
etmistir. "Utru„ 
~m++•mr:r-u;:;.t;u;il 

~ Büyük Türlt ~ 
~ Kahraman1 ~ 
i "Salfibeddini Eyyübi„ nin ~ 

11 
paras1z dag1ttig1m1z ( 8 ) : 
sahifelik ilävesini sabc1- ~ 

1 lardan isteyiniz. ~ 
~~Jlj::;t'2~.„Jlj::;t'2Jlj::;t'2,!J 

Afrikaya 
italyan 

gidecek olan 
kuvvetleri 

l~oina, n (A.A) - Af rikaya gidecek k1taa
tin scvkleri d~vam edivor. i\.skcri tren an1ele 

./ 

lerinden n1ürekkep iki n1üfreze Napolidcn va-
pura binn1ek üzere 'forinodan hareket etn1i~ 
ve kölordu kun1andan1 tarafindan tefti~ ediJ-
111i~lerdir. 

• 
lngiliz liras1n1n dÜ§mesi 
l~rükscl, U (A.A) - lt 'Tu~nis lt Hin1ans 

ile hirlikte B. Flandcnin daveti üzerine ingiliz 
liras1n1n dü~n1-esinden <;tkan vaziyeti tetkik 
ettnek Ü'lere Parise gideccktir. Görü~1neler 
18 l\la tta o]acaJ{br. 

italya Harbiye büt~esi 
I~on1a (A.A) - ~1eclis i\1aliye ko1nisyonu

nun I-Iarbiye büt<;esi hakk1ndaki raporunda 
Af rikaya gönderilnr~k ü·l·:;rc sihlh a!t1na ah
nan k1taatin rnaneviyati yüks".!k vc t •:!<;hi·l'.atl 
n1iiken1n1el oldugu ve <;agnh~ vc s·.!vkiyat ha
rckütnun büyük bir intizan1 ve sür'atl~ yap1l
d1.i{1 kaydediln1cktedir. 

Eski Bir A v.isturya Bakan1 
Mahkeme Ediliyor 

Viyana, 9 (A. \) Vatan hiyaneti ile maznun eski ha-
kan Rintlerin muhakemesinde divamharp Rintlerin Avus
turyadaki Nazi hareketinin es~i ~efi Vaydenhammerle hil
hassa 25 Temmuz facias1 gününde münasebab oldugunu 
tespite ~ah§ml§br. 

Rintler Frayden Hammerin bir gta1 kendisinin oteldeki 
odas1 yakmmda görüldügline dair yaoilan §ahadete ragmen 
rnumaileyhe hi~bir yerde te~adüf etmedigini söylemi~tir. 
Mahkern.e Ayusturyamn Roma el~isi bulundugu-s1rada Rint
Ierin hizmet~isi o!an §ahistan Rintlerin Romadn iken Fray
den Hammeri bir ka~ defa kabul ederck uzun müddet go
rü§tügünü bildiren bir mektup alm1§ ve hizmet~inin dinlen
mesine karar vermi§tir. 

Deniz harb1nda neler oldu 
ihtilälcilerin iki g en1isi daha harap oldu 

Sofya Utro gazetesinin Londradan ald1g1 bir telgrafta 
Yunan hükumet filosuyla iktilälcilerin fi'osu arasmda yap1-
lan müthi§ ac;1k deniz harbmda Avel'oftan maada ihtilälci
lerin elindeki diger iki harp gemisi dahi harap o.mu~tur. 
~~~~~ "'~ro~~~~ 
w.,~~--~~ :.~~~~ 

BULGARLAR 
[ Ba~taraf1 1 inci Sahifede ) 

nistanm vaziyeti icabatilc 
~ok nisbetsiz oldugunu ve 
Türkiyenin alelade bir hima
yeden ba~ka bir tak1m gaye- .1 
ler takip etmekte olau2"u '1 

hissini vermekte biilundugu-
nu yazmaktadir. 1 

Morning Posta gnzetesi I 
ayni endi~eyi izhar etmekte 1 
te ve korkulan ihtilatm Tür- I 
yenin hudutlarm1 takviye et- • 
mek zaruretini bogazlar mu
kavelenamesini feshctmek 
ic;in bir vesile ittihaz etmesi 
olacagm1 yazmaktad1r. 

Anadolu Ajansinm notu: 
Taymis vr Morning postun 

bu mütalealarma en güzel 
cevap Türkiye d1§ i§leri ba-
kamnm Ulus ba~muharririne 
vaki olan beyanatid1r. 

Bu beyanatmda bay Tev-
fik Rü~fü Aras vaziyeti et
rafiyle anlatm1§ Trakyada 
sulh kadrolari hari~inde hie; 
bir tah;?idat yap1Imad1g1m, 
hic;bir sm1fm siläh altma 
almmad1gm1 tasrih etmi~ ve 
bilhassa Türkiyenin altma 
imza koymu~ oldugn muahe
delere ne kadar riayet eder 
oldugunu meydana ~1kar
m1§br 

Diger taraftan ingiltere 

muhafnzakär partisinin ba~
hca organlanndan biri olan 
Mancester Cuardiyan gazete
sinin ne~riy:itma dair o!an 
a~a2"1daki telgraf ayr1ca §a
yam dikkathr. 

Londra, 9 (A,A) - Man· 
cester Guerdiyan gazetesi 
Uhslar derncginin Londra 
b!irosuna Bulgar muhi 1ras1-
mn en biiyük bir haytet 
uyand1rd1gma i§aret etmek
tedir. 

Bu gazete Türkiye tara
f mdan ittihaz edilen teclbir
lerin Yunanistam Tüi·kiyeye 
baghyan pek s1k1 dostluga 
atfedilmekte- oldugunu söy
leruekte. Bulgaristanm Türk 
gazetelcri tarafmdan Bulga
ristan aleyhine yap1lan hü
cbmlardan §i!<äyetinc gelin
ce. Bu ~ikäyet büsbütbn hay 
rete muhib olmy~tu~. <;ünkü 
böyle bir hal Türkiye tara
fmdan son seneler zarfmda 
takib edilmekte olan hath 
hareketin altüst olmas1 de
mek' i . 

Cenevrc, 9 (A.A.) - Bay 
Antonof Bay Avouol vas1ta
sile Bulgar - Türk mümessil
Ierinin ald1klar1 karar ~eri· 
ne Bulgar te§ebbüsünün mu-

10 MART 

Son mühim hidiseler ~ 

1 

, 
1 

J 

1 

- Ba§taraf1 1 incide -
Atina, 9 (A.A) - Havas 

Ajans1nm hususi muhabiri 
Ebildiriyor : 

F of kruvazörü buraya gel
mi~tir. 
ITALYA BITARAFMI$ 

Roma 9 (A.A) - Salahi
yettar mahafil ltalyamn Yu
nan hädiseleri muvacihesin
deki mutlak hitarafhgm1 te
yit etmekte ve Yunanistanm 
italya ve Avrupanm nefine 
olarak hali haz1rdaki ihtila-
frn süraatle ballinin $ayam 
temenni oldugunu bildirmek 
tedir. 
ASILER UMUMT~SEFER 

BERLIK IL ETANTI 
Beigrat, 9 (A,A) Prav-

---··---
f f;anakkale 
1 

[ Ba~taraf1 1 incide ] 
ve bataryalar1 i§gal etmek 

1 üzre <;anakkaleye gönderil-
mcsi takarrilr etmi~ti. 

Digcr taraftan da, donan-
maum boga:dar1 ge~mesini 

r müteakip !stanbulv iu,ral et• 
1 mek i~ln u~ lngiliz k1t'as1 
J ve bir Rus k1zil ordusundan 

mürekkep 100,000 ki1ilik bir 
icuvvet de haz1rlanim~h. Rus 
k1z1l ordusu, ingiliz don n
masmm bogazlan gef;mesini 
mütekakip Odesadan yola 
~1kacak ve f stanbula gele
cekti. 

i~te diplomatlar tarafmdan 
hazu:Ianau, faka ekseriya 
harplerde oldugu gibi sµy~ 
dü~eh plänm ana hatlan 
bunlard1, 

ÖGRENDIGIMIZ 
HAKIKAT 

Marsilyaya geldigimiz za
man, 3 Tc§rinisani 1914, 19 
~ubat ve 18 Mart 1915 tarih 
lerinde yapilan deniz taarruz 
larmm hi~bir netice verme
digini ve bunun üzerine 
Vinston <;Urcilin 1srar1 ile 
karaya asker ihracma karar 
verildigini anlad1k. 

Bu kara1· üzerine ingiltere 
ki.i~ük bir ordu ve Fransa 
da general Damadm kuman 
das1 altmda mühim bir k1s1m 
asker haz1rhyarak, bu kuv
vet!erin heyeti umumumiyesi 
lngiliz ganerali Jon Hamilto
nun yük•ek kumandas1 altma 
verilmi~ti. 

Fakat, o zamandan beri 
ingilizler generallerinin bu 
zaten ~ok gec; kamh~ olan 
harh1 ad\!mi muvaffak1yete 
ugratan unsuru oldugunu bir 
c;ok kereler .ikrar ettiler. 

(Arkas1 Var ] 

ameleye konuln11yacagm1 mat· 
buata bildirmi~tir. 

Aläkadar iki memleket 7 
mart tarihli te~ebbüsün hü
kümsüz addedilmesi läz1m 
gcldigine kani olmu§lardir. 

Bay Antonof bugün ögle
den sonra Bay Avenola bir 
mektup göndererek hükiime
tinin ve kendisinin icabeden 
izahab alarak Bulgar muhh
rasmm Uluslar Dernegi kon
seyine tebligini faydas1z ad
dettiklerini bildirecektir. 

Bükre~, 9 (A.A) - Mat
buat Bulgar hatb hareketi 
kar~1smda Balkan antanbmn 
icabmda lharekete ge~meyi 
bilecegini hahrlatmaktadir. 

Üniversel gazetesi Balkan 
misakmm ilk tahrik emare
sinde derhal ve kendiligin
den tatbike ge~ecegini her
kesin bilmesi läz1mchr diyor. 

da gazetesine bildirildi~ 
göre Makedonya uileri 27, 
gönüllü toplam"1ar ve AtiD' 
ile Selänik arUJndaki 111r 

harebe ve muvaaalayi kd' 
mek i~in Selinij'e htlclllll' 
haz1rlanmaktad1r lar. 

Asi general ltamenos~ 
umumi seferberlik illn ettif 
bildirilmektedir. 
Londra 9 (A.A) - Siy-' 

mahafil iki taraftan bir taleb 
vaki oldugu takdirde bükt' 
met~i ve Venizelos~u Yu8" 
hlar arasmda devletlerin tl' 
vassutunu Londranm müsait 
sure-te kar,1hyacagim zanoel 
m ektedirler. 

Atina, 9 (A.A) - Ecnelii 
memleketlerdeki bütün Ytr 
nan koloaisinded ba1bak8' 
<;aldarise geien telgraflard• 
vatan aleyhindegi isyan ba 
reketi takbik vc isyamn bal' 

· bnlmas1 ipn alcl1i1 tedbirlet" 
den dolayi bükümet tcb~ 
edilmekteclir. 

Kahire kolonisi asileri -1•' 
sana gäyri liyik olarak taf" 
sif etmektedit. 

1 lskenderiyecleki Yunan kO" 
1 lanisi nef ret ve infialini bil-
1 direrek isyamn süratle lt.t 

tmlmasm1 beklemektedir .. 
Ney Yorkta ikamet edel' 

Yunan ihtiyat zabit efrada; 
"Merhametsi2ce vunio• 

bizler hÜkfimetin yan1ncll
m~vki ahyor_uz„. diyorlarl ... 

Istanbul 10 (Hususi)-Zaf 
rep gazetesi, yazd1g1 , ~ 
makalede; Yunani.taii'i ~ 
tecavüz ederse, kar11smdli 
Türk, Yugoslav ve RoDle' 
ordulanm bulur, demektl' 
dir. 

AVEROF BIR TORI< 
VPURUNU DURDURDI) 

Istanbul, 10 ( Hususi ) " 
Gelen haberlere göre, .; 
lerin kuvveti yüzbini re~ 
ve Dedeaga~ da asiler tart' 
fmdan ifgal edilmi,tir. , 

Bay <;aldaris hükümeti' 
bir deniz harbi i~in haz1rl_,. 
d1g1 söylcnmektedir. Bay 'lt 
nir:elosun yaraland1g1 hakle&" 
daki haberler yaland1r. 

<;anakkalecle tatularak ~ 
tirilen Yunan Atlas vap~ 
Halice sokulmuftur. A•e ~ 
z1rhhsmm Hcarei gemile~, 
zi ~evirdigi hakkmdaki .,,.. 
§ayia ~1km1§ ise de bu t~f 
yüd etm~mi§tir. <;ünkU 1 

de olan Konya vapurull.,
da 1skenderiyede oldugU ,f 
la,1lm1§hr.f 

Y almz Altay ad1ndaki ~ 
purumuz, 1stanbula gelir1' 
Midilli civarmda Averof lt 
rafmdan durdurulmu§ ve, ~ 
mi Türk bayragm1 ~ekiO 
Averof biralop gitmi!jtir. ,.; 

Altay vapurundaki yol~ 
lar, Averofun adalan itt" 
i~in asi askerlerle dolu o~ 
gunu gördüklerini s6yle1P"' 
Ierdir. ..J 

Bay Venizelosla filo k~ 
da01, Yunan hükiimetine „.t 
ültimatom fvererek Bay ~ 
daris iktidar mevkiindeD ~ 
kilmezse Atinanm hombar_;, 
man edilecegini bildifllP' 
lerdir. „ _fk 

V enizelist kuvvetlerio ~ 
nige dogru ilerledikleri , 
dirilmektedir. Selinikte~ 
taraf :tayyareleri, bomb ~ 
man etmi§lerdir. Kavalltl 
Serezde asilerin Sovyet ,r 
kiläb ilän ettigi bildirihll 

h~~ ' 
Asi filonun Kavalada t 

land1gi haber abnmitbt• 


