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SIRRI fSANLI 
1 'D A R E H~A N E S'f „ 

lzmir Birinci BEYLER CSi 
SESIDIR 

Ne§riyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONI~ Sl~l~Ail„i „ 
Seneiigi 7, Alb Ayhg1 4 
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BUYüKTAARRUZBASLADI 
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lf!ikUmet tayyare, top~u, piyade ve süvari kuvvetleri Trakyadaki isiler üzerine yürüyor 
Asilerin bir k1sm1 mukavemet etmeden f~ar ediyor. Bay (;aldaris zafer yakmdir diyor. 
Son kanb ~arp1§malarda 600öfü vard1r, Asiler arasmda ayr1ca 2000 yarab saydm1§hr. 

. -...- - - „ „ „ - - --- ... - - • 
Selänik 10 (A.A) - Ge

neral Kondilis saat 3,30 da 
cepheye hareket etmi§tir. Hü 
k6met k1taab asileri bom-

vermi§ler vc hükiimct luta
ah ilerlemi~!erdir. ~imdi S1-
roza dogru ilerliyorlar. ~eh-
ri az zamandc1 alacaklard1r. 

istanbul, 11 (Hususi) -
Hükiirnet lmvvdJcri, yoHan 
üzerindcki rastlad1ldar1 ciddi, 
gayyri cidd: lrnvve"-l ri cze-
rck kol..iyliklc.l iicri h:u eldib
n.1 clc ;am etmcktcdir. A ;. 
lcrd.::n 600 ö!ii 2000 yarah 
vardir. Y ccli yüz a .i hül,f1-
rnct kuvvdlcri tarafmd.m 
e!!:ir cdilmisdir. Bunlarm ara 
larmda biiyük rütbcli zabit-
!erde mcvcuddur. Bunlar der 
hal harpdivanlarma sevkedi
lecektir .. 

sünü ge~en hükümet kuvvet
lcrinin mukavemete marqz 
kalmadan ilerlemekte oldu
gunu tablig etmektedir. 

General Kondilisin idare
sindeki kuvvctler Ustrumca
y1 gc~rni,lerdir. Romen ga
zetcleri, Yunanista11da her G. KOND1L1S1N IDARE ETTIGI YUNAN ORDUSUNDA DIR ZABIT GRUBU 

hangi bir tahrikätta ß!llkan 
b BA Y METAKSAS antantmm harekete ge~ece-

Atina, 10 (A.A) - Hükü„ : dogru ilerJiyorlar. Serezin ra verildiginden l§üphe cdil-
met k1taab Strumcayi ü~ birka~ saat zarfmda ahnaca- mektedir. ) GENERAL 1 PLASTRAS 

•rd1man ettikten sonra Vir gini lya.zm1§lard1r. Asilerin 
llia mintakavmda taarruza 75000 askcri, 100 topu var-

muhtelif noktadan ge~m\§ler- g1 ümit edilmektedir. isyan Atina 10 (A.A) Atina Paris 10 (A.·'\) - Yuna-

lt~rniflerdir. dir. Donanma, adah askerle-
b Ba,Iang1~ta asiler muka- rini Makedonyaya ~1karmaga 

ele etmit!erse de telefat ~ahftyormu~. 
~ij~m ~~~~ 

balkan Antla§mas1mn Zaferi 
V e · 1 · tl r ld · „1.~· 1 ~ · · · I . n1ze is er ya ans 111 \'.un1 ll11n1 ten11n ct-
bgi dostluldar kuvvet vc k1vr11etini o-örerek 1 - ~ 

utann1ahl1rlar! 
Bay Titüleskonun, mert lugu Yunanistan i~in ~ok fe-

devJet adamlarmu yak1§an ci olabilir. 
~de bir ifade, dürüst bir Ve bunun bütün mes'uli-
'1i!äk, metin bir azim ile yeti §arap yerine karde§ ka-
~6Yledigi sözler her tarafta m i~mek istiyen §iiursuzhr1 ' 
Qtr h f'ld k · k ezecektir. l llla a 1 e ~o sam1mi a is 
er uyand1rm1fbr. Granit kadar SIRRI SANLI . ~ ~ ~ ~ 

GENERAL KONDILIS 
dir. Hi~bir mukavemete ma
auuz kalmaks1zm Sereze 

trt ve • saglam bir uslup"'!ile ~ ~ ~ ~ 

~rtaya ablan siläh arkada§- F ormam1z gazetemizin i~inde 
f itnan. b~ canh .düstüru iti-· j~ sahifelerimize gene forma halinde koydugumuz Türk 
lka, 1ttihada, s1yasi namus d l d •e 111 rtl' v h . aslan1 Salähe dini Eyyübinin resim erin cn: b e •ge e emm1yet veren 

fi Gttin devlet adamlar1 tara
di lldan hararetle takdir edil-

d Ve bütün milletler tarafm-
an da samimiyetle aHu~land1. 
Yunan hükumeti; sandal

~~ kavgas1 it;in karde§ kam 
L 

0krnekten, Yunan vatanmm 
Ql" 

gr1n1 delmekten korkm1-

l>'ann ve s1k1lm1yan muhaliftri . 
oJ 111 tedip etmekle me§gul 

Urken t .... d ona mer ve sozun-
„ e duran müttefiklerinin 
d ffl~r~k etme, müsterih o), sen 

.:~da ihtilälini bashr1rken biz 
o1:111

„ hudutlarmm bek~ileri 
bii~iz,: demelerinde ne 
oldu „ b1r loymet ve kudret 
•t ~nu aceba Venizelos 
ler •siler takdir edebilecek-

lllidir? 
)' okaa b . l' V. "'-fu. unun mce 1gme 

1-r, ve ~dost ve dü1man
Cedtll •Y1rt edemiyecek dere
tit e Politika ve sandalya ih
ku:~•n keskin §arabile kör
hat\lli. olmv1lard1r. Mahmur
''-' b lleticesi,ne olursu ol-

\1 ••rho1lugun ~ahmur-

Büyük kahramanm bütün dü§manlar1 birer birer onun hu
zurunda diz ~ökmege mecbur kahyorlard1. 

Gazetemizin bilhassa son günlerdeki fazla sab§1 dolayisile 
sabc1lar1m1z bu merakh ve tarihi tef rikay1 bazan dag1tmag1 
yeti§tiremediklerinden okurlar1m1zm §ikäyetini mncip olmu§-
tur. Bunun i~in hususi ilän sahifemizden fedakärhk ederek 
bütün lzmir ve mülhakat balkmm büyük bir merak ve aläka 
ile takip ettigi 

Saläheddini Eyyübi 
Tefrikas1m gene forma halinde (Halkm Sesi)nin ü~üncü 

ve dördüncü sahifelerinden keserek kitap ~eklinde muhafaza 
etmek imkämm bulabileceklerdir. Bununla beraber (Halkm 
Sesi) okurlarma sekiz on günde bir 20-25 sahifelik mabat
s1z ve tam kitaplar hediyesine devam edecektir. 

Hediye edecegimiz yeni kitaplar hakkmda Perfembe nüs-
ham1zda vcrecegimiz malumab okuyunuz. 

hareketinin §Cflerinden biri ajans1 asilerin Meohorin ve nistamn Paris orta elpsi bay 
olan Pistolakisin kaym bira- köy]ülerden ,..Sereze dugru ri- Politis Ekselsior gazetesine 
deri tcvkif edilmi§tir. Kendi- J cat ettiklerini ve Strumca §U beyanatta bulunmustur: 
sinin isyan hal'eketi i~in pa- 1 üzerinde" Kumartinnai köprü- [ Sonu 4 üncüde ) 

• .A„~0 ..... „ .•••.••••• „ •• „„ •• „„„„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„. 

CANAKKALE 
De Türklerle Kar§I Kar§ya 

Yazan : ANRI FÖY Türk~-eye <;eviren : RE~A T SANLI 
_ 3·_ 

Jf'~~~•••~~~~'il MONDROS ADASINDA büyük mü~küläta ugrayarak 
lpt <;ANAKKALE SAVA- n 23 Nisan tarihinde Mon- asker ihra~ edecegiz. 
~ ~INDAN ILHAMLAR ~ drosta hareketin yakm oldu- ihra~ hareketi Allah1n ina 
~ VE HATIRALAR ~ gu anla§ildi. Sefere i§tirak yeti ve donaumamn yard1-

~ l~i r nöhetc;i ~ edecek gem!ler mütemadiyen mile kolayhkla ba§anlacaktu. 
k k k h k Düfman siperleri hücumla Ak§amm güne~i denize indi. ömür ya ara are et za- elde edilecek ve bu bizim 

Önünde uzad1 gölgeler, hat-~ mamm bekliyorlar. 
1 U i~in i k ad1m olacakbr. 

lar.j Ba§kumandan General ian Bütün dünyamn gözü bi-
Mor daglar karar1b vadiler Hamilton deniz ve kara or- zim ileri hareketimize dikil-

sindi. dularma §U tebligi ne§re- mi1tir. Silählar1m1za emniyet 
Baktimki tapade bir nöbet- diyordu : edilen bu ifi bqarmaia 

lt ~i var; "1Frensiz ve lngiliz asker- muktedir oldugumuzu isbat 
~Beynimde toplarda kalan lerin, d I'm '1. e e 1 .„ 
~ ugultu Asr1 haz1r harbmda e1ine fmza: General lan 
l!Gözzmde §übheli, müfrit tesadüt edilemedik bir te1eb Hamilton 
~ gölgeler, büsü ba§armakla mükellefiz KUMKALE IHRACI: 
ilDü~üncem o günün vehmile douanmamn yard1miyle, ~1p- 24 Nisan Cumaertesi gece 
" dolu„. lak olan bir araziye belki - Sonu 4 üncüde -
~Kar§iki tepede yalnin 0 nefer~ '\!"'_" .... _'""' '"''"'" „ ... „ ......... ""'""'u"'""""'""n"'"'"'"'""w""'""""''m""'---·-·•• 

I
Kimdi bu saat lsessiz dola-~ Sandalyab bayrak ! 

§an, "· 
Her lähza büyüyen bu sakin~ • 

hülya,~ 
~Bir geni§ ad1mda tepeler~ 

~O muazzam äbide, o ~;!:~~ 
'1. bina? 
~Ufukta tamamen kay1p ol-

1 
~ IDUftU gün 

I
Gölgeler uzanup ziyal:;l~~ 

0 iri nöbet~i §imdi büsbütünP1 
Civara hakim bir heyulakald1.~ 

I
Gittikt;e büyüdü, her an uzad1~ 
Hey~eli tc~v!!le ~yüks_ek _1!_aliU 
Nihayet uzand1 gördüm top-~ 

land1U 
!Bafmda ydd1zJar, anrund hi-n 
~ Ja IQ 

•Yunan nn1haliflerinin bugünkü ülküsü, 
bayrag1, her~yi 111aallesef bir sandalyadan 
ba~ka bir~y degiln1i~ ! .. 



( Halkm Sesi ) 11 MART 
__ • ____ ....., ______ .,.__....._...._~ f/111 • ...,'tW __ _.... •. .,.......,.,. ~ -- ...... 

S1tk1 
Ha}Jr bay1m! Benim öyle 

karde§im yoktur. Läkin sor
dugunuz ada i bilirim„. Ken 
dim gib. b1 m. n t rda 
yüzba~1 olrnu tu. 

Bay Ali der r ar ada~1 
da var idi. S'z b y A ed: 
nas1l severs niz ay Ah c.t 
te Bay Aliyi öy e s v ... di. 
Belki Bay Aliyi d_ bilirsilh . 

Rüst m 

Nas1l bilmem? Zava. i ~o-
~uk o da bir ard ~ ndi. 
Öyle karde" ki eH i 
babam1z bir o a c( 
yumuz bir olm zd1. 
kur§una dizm1 

s. l 

Ni~in dizdikle · 
siniz ? 

Rüstern 

Hay1r ben o v .kit Bag
datta idim. Bir haber §U ev
den öteki ev gdinceye Im
dar y,ans1 etrafmda dokül'ir, 
i~ine yar1dan ziyade yalan 
kan~1r, Manashtdan Bagda
da geien cevaptan ne ögre
nebiliriz? 

S1tk1 
Söyliyim de dinleyiniz. Bay 

Ali Manasbrda evlenmi§ idi. 
Alaymm kaymn nm1 olacak 
edepsiz bir gece Baym evi
ne misafir gider. Ne misdir? 
Kahr<\lacak mel'un vatammn 
nümusunu muhafaza i~in be
line taktlan k1hnc1 eline ahr 
ve zorla ~oc t un hareI!line 
tesallut olmak i ter. 

Bir asker, bir tnsan öyle 
bir köpegc ne yapar? B ... y
nine b1r tabanca vurur, ca
mm cehcnneme gö p rir. A 
kerlik g yre i ·, · 
musunu bilc lerin h 
ckgu alk1~la Iar. 

1 1 

I~ 

J 
<,;inde n 

is · 

Pe~temalcila ctJ. Esn f A
hali bank q mrasrnda dir
sekte büy'"k mnnifatura 
magazas1 tahtani fevkani 
birJikte vc ay ·1 ayr1 kirahk-
br. Varidab ayri safiyesi 
inmi~tir. Kira"'t ehvendir te
§ckkülah mül· mmeldir. Ya
z1hane, depo, t 'yc, matbaa 
gibi i~lere mü itf r. 

.t'\dres: Odun pazar1 Sa-
ra~lar cadde · N . 2 hme 

d. 10 Sa 'h 

Rüstern 
Kim 

A 

yi t 
kuman d r 
ne yap rdm1z'? 

c 
~t!:'lydm1z 

Allah ö t rme„in. Ben 
kur~un 1 d' :Jirdim, ö al~ak1t
g1 itikap ctmezdim. 

S1tk1 
0 da tipk1 sizin fikrinizde 

bulundu. Anla§ibyor l~i bir 
bir mektepte, bir mlilkte ye
ti§missiniz... Bay Ahmet.„ 
Emri ahr almaz dogru di-
van harbe gitti, ben yanmda 
idim. H1Iini tamanile bili
rim ... "Ben 2c;kere bu yolda 
can vermek i~in g

0

rdim. is
tersen;z beni de bay Ali ile 
herab r kur~una dizin. La
k0n cel ~t ol r.k 1 den ge-

l e. H 

o • r. 

•• 
ce""'l!lo.&-

ALI iZA EVCIM 

Y cni kavaflarda (:{4:) 
nun1an1da 

En §Ik c· tl ·, cn zarif 
albümlc i en 1c v ... s g1am 
" kild y ~· e tnv-

d 

s')Il der . ha~s' ~, •r\ 'l dan1.{ah 
t .... razinin oturak t.: ·azil ·r· 1i7. .{ ·l<f. 

evki id di · 
SATI~ YERi: Su uh-in civa mda ( 
ÖDEM 1 ~) Tica1ethancsid1r. 

UCUZL 

Os 10 

1 

l 

GÜNÜN DURUMU 
------„oo„ ---

Bütün dünya silahlan1yor 
Son günlerde lsvi~renin l mektepler yalmz kadmlan YAZAN 

H. 0. askeri hizmeti müddetini uzat
mas1 münasebetile yazd1klar1 
makalcleri zemin ittihaz ede
rek bütün dünya devletleri
nin silählanmas1 kainab bü
yük b'r korku i~i de ya~an
d1gi 1 öy ·yorlar. .fülbessa 
kuvv ~1 devl ler s1lahlamr-
~~n Ru ya, n~uku ve Ja-
pony yi. iri ci dereccde ve 
Fr..i , Alm ya ve Ameri
kay1 iki c de cedc faal bir 
halde gösted.yorla ve diyor
lar ki : 

Rusy mm askeri te§kiläb 
o kadar geni-i: tir ki Sovyet 

ü u et e:b·s r aske ... l ... rm
d n mru d siv1l e inde · 'im-
1 i „ ) ehem iyet 

e ·10 . ·<s-· ü harp vu u-
- ~n r1 lt.ri ce hey 

iz e eride 
!:'lltn °'1 dan yu
e cek „re t ·vJ1 

etmek my ~nd d1 . 
Ru c.nm l !.ilf.h tutan 

oreu5u ad d: o l dört milyo
ua v rm t r. Bu· arm ilk 
gordükleri ta im h iva .1Ucu
mundan kurtulmak ibarettir. 

Bugün Rusyada 113 t::y-

yare kulübü ve 2000 tayy~rc 
metebi vard1r. Diger askeri 
mekteplerinin adedi sky1s1z
d1r. Bu mektebler gen~ ihti- , 
yar, kadm ve erkek bakm1-
yarak herkesi harb i~in ha
zirl1vorlar. 

RusyCLda ltalyada oldugu 
gibi s1rf hudut muhnfaz1 na
miyle birde gen<;ler te~kiläh 
vard1r. Bu te~ki1Jt hudut 
i§leri den ziy de askeri t~

:Ic me 
bu 

k 0 'di. 
u ... -

e m~k
c\'. Bu 

ar 1 u-
. devnm ediyor. Bir 

a b;r rs1 ab'!:>~.l'..11 edil-

er klilara ! 
.)1khk, za;af t ve Ietafot 

sabibi olabilmek i~in her 
halde izmb·de Halimaga ~ar

tayyarecilige öiretmektedir. 
Fransa 935 büt~esine be

beri otuz be~ bin ton olmak 
üzere iki büyük z1rhh in~as1-
m dahil etmi§tir. Bu z1rhlt
lardan son ve en büyük top
larla silählandmlacakbr. Bun
lardan m d ... Fransa adedini t 
henüz gizli tuttugu bir~ok 
denizalb g m'si daha yapb
r.ic hr ki, bu [, emi'er b:r ha p 
.vukuu dn dum ay bayr-.;tler 
ipnde b1rakac~. t .. 

Fran.» büd~„sine bur.ene 
i~in tnm dnha bin on harb 
tayyar11..si koymu tu·. Frans1z 
l r bu f oyy ilavesine 
„Fr ns h v fi'o unun ge-

<:'ri" tnb1 ;ni ko~
. . B 1 i: yyare eriu 

ü~te th i müclaf a ~~in ü~t:e 
biri d t a ruz i~in haz1rla
cal t . 

j~onla m dnhi gen~leri 
Ras!a a hem: r b · r s.sfomde 
yct' sLrd'kle ·i g"bi gizli tut

, ... 1 u rn r~ ~.n .. n deniz \"C 

havn '<'JVV e1 1 i h\. · <~ün 
bir misa 'aha vrtbrdildan 
gibi Man~ukuyu dt" kendi 
ülkele1 i say<:rak bu lcuvvet
lerden:istifade ettirmel:. niye 
tini beslemektedirler. 

Almanya bütün 1srarlara, 
muahedeler ahk?.inma rag
rnen deniz ve hava kuvvet
lerini Ji'Üt:ii~ surette arbr
makta, h' ni hacette ha.rpte 
kulla~nb''rnck ;r;in ticaret 
vapuru ve yolcu tayyal"esi 
d1ye m~a. <.:.ttil le i gc ile1·e 
en ] n. pJ"'em y· kr'-

0 tsüka rc1 Horasan yolla r1nda, daglarin i~in 
den geien inilti .. Bir genc; k1zla b.ir dclikanh 

iriyan bir adan1a yalvar1yorlard1 ... 
Cebel 1eyhinin kendisine 

mahsus olarak yapbrd1g1 
kö§kte dört büyük salon 
vard1. Bu salonlardan biri 
bin be§yüz ki~i alabilecek 
kad r geni§ yapbrilm11ti. 

ß rünütünü seyre datmqta. 

undan ba,ka irili ufakh 
k rk dokuz oda vardt. Kö§k 
u~ kat üzerine yaprlmr§h. 
HllSan Sabahm odas1 en te
pede bir kayanm ici oyula-

<;am aga~lanmn vahti bqal• 
t1larmdan batka bir fCY ifi• 
tilmiyordu. Yigit alp, torba• 
s1m atmm yedeginden ald1t 
karm ac1km1fti, biraz ileride 
bir ~amm dibinden kayn1yaO 
lcü~ük bir ipinann lu}'l11n• 
.oturdu, torbasmdan ekmek 
ve yiyecek ~1kard1. Ona iki 
saat evvel bir obadan ge~el"" 

1 
ken bir kiyik k1zartm1tlet rak oraya oturtulmu§tu. Bu 

ctl:mm fizerinde bulunan be§ 
mdre murabba1 geni§ligin
d ~ki ku~eden kalenin i~i ve 
d1c;1 tnmamiyle görünüyordu. 

kendisine armagan vermit" 
lerdi. Kiyigi önüne koydllr 

1 

bir budunu kopard1, bti~ 
i bir istekle yimege ba1IadJ. 

.$eyhin bu odasma kendisin
den ba§ka hi~ k

0

mse gire
mezdi. Bu kuleden on basa
r.ak mcr4livenle ~eyhin kabul 
c;ci, sma inilirdi, bu odamn 

r
1 Ustukarci i~in bir kiyik bit 

övünlük yiyecekti. Kiyigi tii· 
tirdi. Bardagmdaki laymal" 

J 
dan bir iki avu~ i~ti. P1nartll 

1 gümüfi gibi parhyan aulanol 
s·isü hi~b·r ~eyle öl~ülcmez
di. Dünyamn en yaltrakh 
sarnyJar1 biJe bu odanm par
lakhg1 yanmda sönük ka
l1rd1. 

dalm1~b. 
Bu s1rada kulagina bit 

inilti geldi, hemen yerinde1' 
kalkb, gözlerile aratbrmaY' 
ba~lad1. lnilt bogazdan ge
liyordu. Bir daha dikkatJe 
kulak verdi. Yüce daglaflll 

Odamn ortasmda büyük t 

bir taht kurulmu§tu, Hasan 
Sabah bu taht üzerinde otu
rur, kap1smda daima yirmi 
bek~i bulundururdu. Zenci 
Cafer atlmda bir ba§ bekirisi 
vard1. Bu adam iriyar1 ve 
gayet gü~lii idi. Hasan Sa
bahm bir parmagmm buyru
guna b.il <1rd1, kim olursa 

derin oruanlan aras1nda ~at 
palayan bu inilti bir insaO 
sesine benpyordu. 

\ Tez abna bindi, sesin gel 
digi yöne dogru ko~turmai' 
ba~lada. Bulundugu tepeniO 
arka yününü döndügü zama' 
b! r dere kenarmda ü~ bef 
kralti gördü, abm üzerleriD~ 
sürdü, yerde dört bef ki, 
agir ya1·ah yabyor. Bir Iosi' 

ol t•n bt: ad'"'r. n ka"§Ismda 
d· ~·o.nan·azd1. 0 nyucular1m1-
'!l '1 n, da aid a g"re 

} it Alp Ü r.ük rc1 „ nno
~·r n ya l r ~n aynld1l~tan 

bir gen~ er ayakta iri yat" 
bir adama yalvar1yorlar fl 

· s n Ho1·a an yönlerine gel-
ayaklarma kapamyorlard1. 

Ütsükarcinin bir rüz# 

-

Sti
t ürä 

s dün An-

mi„ ·. I tas. n elle.inde do
,'. k ~n bi gi.in dag ar ara-

~ n 'l da . bir .., ci te'1 ge~i 
yo du, h taraf büyük ~am 
ga }a iylc Öt tulmü~ gayet 

1 ""17' bi yerde durdu. Bu 
o ·z yer :>nun pek arbk ho-

• una Jihni~ti. 

~i tcp::nin ba~ma bir biri 
ii'r.u·. c ~·1g1lm1§ olan Hora
san dagh mm bcnzezsiz gö-

1 

1«> 

gibi üzerlerine geldigini '/! 
ren hu adam pusuya yauod 
olan diger arkada§larma P'' 
maklarmm arasmdan keski' 
bir 1sbk ~akarmak suretil' 
i§aret verdi. 

On kadar ugru yikit Alf} 
kar-11sma dikildiler. eile~ 
palalar vard1. l~lerinden 1'if' 
bagirdt: 

1 Arkas1 var) 

karndan Istanbula gelmi~ ve 
ögleden sonra Nazilli fabri- Romanyantn ~ark misakl 
kasmm projel\!rini haz1rhyan Di!lll:a Bug"" day y I k &...J 
Sovyet mütehass1slarile bc- ~ 8pl 8C8 LP 
beraber bankad l konu~ma- S t Lonra - Deyltelgraf g_.I 
Iarda bulunmu" vc haz1rla- a ISI zetesi §ark misak1n1n y~ 
lauan projeleri teikik ederek Romanya gazetelerinde nas1 i~in ingiltere ile itiJI"' 
m'itehassaslarm verdigi iza- okunduguna göre, hükümetin has1l odugunu, lngilt~ 
hatt dinl mi§tir. bugday komiserligi Avustur· Fransa, Almanya, Rulr 

Bay Nurnllah Ec;nd, yarm yaya 4.000 vagon bugday sa arasmcta havai emniyet b'! 
l k 

bflt i~in müza 1{ere ha!indc- kmde akdolunan mukavv 
a.~~am i e {Scres1e Sovyet J 

. h l b dir. D;gcr taraf tan <;ekosla- leri Londra hükumeti ara09 

U
•• 'f.F t ) mute acs1s arilc eraber An- vakyaya da 4 ile 5 bin va-e ~a an karaya gideccktir. Mütehas- gon bugday sa+ilacaktir. kafi görmektedir. ~ark 'I 

ku .. t'u'phanes'"'e geien b1°n b1'r s1slar Su"mer Bank umum~1 Avustur„ Y" nat lan bugw 
1 

m
1
n husuli i~in yalnii " 

§ismda 

"' J ... 
1 

- engel var ki o da Ab11aJJr 
türlü 1935 ayhk ve yazhk heyetile Ankar•.<la temasta d l 1 k aym parast ey 0 ara ve- ile Lilvanya arasmda bir 
~ama§tr, roh, tuvalet, mantc, bulunduktan sonra, yerinde rilecek ve Cekoslovakyaya vai anla~manm noksan uJ 
tnyyor, §apka, kundura ve tetkikatta bulunm l· üzere su.h!an b:ig 'a~'m k1ymeti ise masidir. Bununla bet~ 
erkelc modell i alm Ha olur; Nnzi1iiye gid-'"'ek1erdh·. Skoda i ol n hesab ta mah k k d J 1 v 
· d b. b 1 d 1 ..,. r;ub ed1iecektir. Digw er taraf- ~ar misa 

10 
an evve 

0 d' 
i' 1 e l u U'\ gunuz ai e ~ • oo k 110 muahedesini imza e 11 
tpl<>n il rda, iyarcl de, kon- .s:a y1 IJ) ~ rne tüll, lsvi~re, macaristan i~in be!I devlet arasanda bir F' 

scrl ·de ' 1o „d„ ve saire- • Af (r..:I ' G de Romanya'ya 2 bin vago- h d d . ü .,,# yon r. usu · J - ime}' na yakm bugw day sip:iri~i ya- ava an a em1tecav z ~~ 
muvaffak y t ve 1•mui11i tak- köyünden Abdurrahman Ab- hedesinin imzasma lßJ"' 

p1lmas1 muhtemeldir. k 
dir ve h:iy ete mucib olaca- d 0 l oglu me„~ ur köyde bazi göstcrilme tedir, 
g mz u 1 l aktar. <:ey1r ve tarlalardaki dür'„te Bj 

0 :r (ff ocuk galda kaynamilia ola; ! 
Bt nda i da b r türlü - h T C · '1 d" m; 1sse,..'11i oyya„ em1- ~7 ~rak 0 •• Jdu•• mek tencaresinin üstüne -...~ 

v... kitab yetine bag1 1am1 ti-·. Yald~- 1 · Gf. mÜ§. sekiz yerinden ya~ 
:: n Kurban bayrammd „ Ce- i tanbul (Hususi) - Ka- br. Makbule hemen <t"';-
miyete ya dam cdilmes1 i~in c.hköyünde Aydahk~e~me cad hastanesine kald1rdm1f1 # 
bu h:!miyetli zat cy~ bir ör- pesinde oturan Halilin iki kat yap1lan bütüu ted• 
n ': olmuitur. ya~1ndaki k1z1 M akbule man re ragmen ölmüftür. __./ 

• 1·k1 G .-. H··1-;:- ---t-Caddesinde ~emsi Hakikat UCUZLUK sEtl-nye l erlDIZl U tUme GISINDEN ahnaz fiatlar ~ok ucuz. 



lli~, ba~ agnlanndan haw ·at1n1 dai ii bir 

la
azaptan ibaretti. Fakat <:rrin"n h ni hu 1ztiran-

'"' l ( rdan kurtard1. 

Bu Pillerin En Tazesini 

~ 
0 
~ 

'-< 
::s a 
~ 0 
-0 0 „. - ~ -(b -.., -Q. Q. 
(b ... „ 
~ -0 
(b ,..; - • 
3 -0 -· -· .q, -'""" -.... (b „ .., ·-

iznlirde umumi deposu Suluhan civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

Dünyada 
<;1kan tra~ b1';ak 

laruun krah 
sa ·1lan 

"' 

... 

) 

GOLD 
Golt (Altm) tra~ b1~agt isvc~ ~eligind~n, milimitrenin 

onda bir kahnhgmda olup dünyada esi yoktur 
B1r b1~ak ok§ar gibi 10 - 15 tra~ yapar 

$emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
'f ancsi .> l(urus 

""----------------------~------------~~--

(Poker) 

markal1 
tra§ 

b1~ag. Y.üz tuvaletinize ehe111n1iyet veri~'or, gcn~lik 
taravetini muhafaza etrn~k istivorsa111z 

l\lutlaka 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabada 1 

rak1S1 kadar yükselmittir 
Her verde sahhr, l 
Rundan hi<; hir 

Vak1t bu markadan 

f Sa~n1av1111z ~ - ~~+~i1ci~~le 
ol -t< 1·k. 1·1 T s· TeHon 1 Yalmz markaya dikkat ~ ~u;e~n1c 1 {te: an lDemaSI 3143 

IF1ll!t~l;dl1Dh:~i11l111! J1lllbl·IJ!1!Ri:tJ.!i ~1i1 !1Jd11lttl1 ., dl.lul1:1Jr!J .C 6 Mart <;ar,ambadan itibaren i [ L ff A M R A .. 1.~aresinde. Milli = i Bütün lzmir halkmm görmek arzusile ~1rpmd1g1 dünyamn 
~ Kutuphane Smemasma - en sevimli artisti MA R TA EG GER TH ve gen~ 
~ "Bitmemi~ Senfoni „ rejisörü ViLLYFORST'un eseri S Alman y1ld1z1 HANS $ 0 H N K ER tarafmdan 

if4 M A S K E L i g temsil edilen 

KADIN ~ 
Atk - ihtiras His - Muzik ve Sanat filmi ~ . ~ 

Iläve Olarak : ~ 

I ~ Pciran1ount J~i:nal (yeni havadisler ~ 
. ~ Yüzde 30 - 45 tenz1lat hakk1 veren kameler her ak- i 
~ 1am 21 seanslannda kabul edilir. Pazartesi, Sah, ve i 
~ <;ar§amba ucuz HALK günleridir. p 
~ . 

Carda§ 
Fü r s t i n 

Dünya sinemac1hg1nm e,siz eseri bugün gösterilme
ge be1lanm1tbr. Sinemam1z müdüriyeti bu k1ymetli ,a
heseri sayg1h müdavimlerine takdim etmekle cidden 
babtiyard1r. 

@ ~ SEANSLAR 
.(1 S E A N S L A R I; Hergün: <;arda1 Fürsti~ 15, 18. 21. Kilit Altinda 14, 
41 Hergün: 15 - 17 - 19 ve 21 de IP 17, 20. 

· ·: PerJemb~. ak11&-8 S d J Tü;k~e S .C Cuma, Cumartesi: <;ard~§. Fürstin 9, 12, 15, 18, 21 
~ mmdan it1barea 0508 eV 8 arl Sozlü D .C K1ht Atmda: 11, 14, 17, 20. 

~llllllliililll [!)„.~Clt'J.llt"'nfii •••:•1• ... ~„ ••• l!J ~- i 

ECZACIBASI 
erit yagsiz kremini kullanmiz 
~~~~~~~M 1·~·~H!'il~ll!.ff~~c.!'M~~
..... ~~~~"~·~·~·~· ;. * * • * ifr • • • • * • ~ 

TA YYARE st~MASI T~1r 1 
BUGUN • 

SENENIN $EN HAFTASI 
fki N eteli Film Bir Ara da 

1 -- iki gönül bir olunca 
CLARK GABLE ve CLAUDETT COLBERT'in tem-

•il ettikleri büyük komedi 1 

2-- Kafeste A§k 
ANNY OMDRA'hm iki saatbk kahkrha filmi 
3 - FOKS dünya havadisleri [Türk~e sözlü) 
4 - Miki Mavz (Miki futbolcu) 

Seans)ar• Car,amba 15 de Per§~mbe 13 de '-tJ • Cuma 11 de Cumartes1 on be1te 
t . ~r. Son 21,15 seansmda "iki gönül bir olunca„ gös
erilir. Pazar, Pazartesi, Se.h 15 de ba1lar son 21,15 

•eanatnda 11Kafeste a§k„ gösterilir. 
SEDIKKAT: Hergün son 21,15 seanslar1 "UCZ HALK 

ANSI„ dir. Fiyatlar 25 balkon 35 hususi 50 kr. ......... ____________________________ __ 

Bayramda •••••••• ? 
Dünyamn En Büyiik Filmi 
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daima iyi muamele ettiklerini de bu suretle 
biliyor. Yeni dostunnn da bu hareketine an
cak bu manay1 verebildi! ama: 

- Böyle azgm bir meczup, ~bir vakit 
bir ahiret veya Allah adam1 olama.z, bu deli, 
milleti i~in bir lekedirf demekten kendisini 
alamad1. 

Sis ve sinirlerine her zaman lahip ve hä
kim olan Tfirk Beyi: 

- Muhterem, sayg1h dostum! dedi. Bunu 
dütünerek mi söylilyorsunuz? Fakat bu deli, 
bu meczup adam milleti i~n bir leke ise,. 
<;ok fena! ~kil bu adam sizdendir, saglam, 
dini bütün bir luristiyand1r ve... Sizin Anga-

. dinin ~ok hilrmet ettijiniz tiriki dtlnya11 i1te 
bu delidir! 

Garip adam da yiksek aesle: 
- Evet.. Evet, Angadinin me1hur täriki 

dünyas1 i1te ben'im! diye bagird1. Ve s1~n
yarak, z1phyarak önlerinden ilerlemiye bqlad1. 

Vakit ge~tik~e ~övaJye Leopor [ kaplan 
~övalye demektir. ] in hayreti artayordu. lki 
cihan1 birbirine ban1bracagi söylenen, Selä
heddini Eyyilbi ile Ha~h ordular namma bir 
arac1 konan bu adam m1 idi?.. Diye ta11n
yordu. 

Bununla beraber, vaziyet fazla düfilncelere 

SALAHEDDiNi EYYÜBi No. 6 
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yanma kadar selämetle gitmeniz läz1mdir. 
Bunun i~in, ve memleketi sizden ~ok iyi bil
digim i~in ben de size yol arkadathit yapa
cag1m. Y ollar ~ok korkuludur; bir sürü dag 
adamlan yol kesenlik yapmaktad1rlar. 

lki dost - yini biraz evvel iki diifman -
yollarma devam ettiler, biraz sonra ~killik, 
ve ~ok 1ss1z bir ~öle girdiler. 

Art1k güne§ batm1fb, gecenin karanhk
lar1 dört kollu bir dev gibi her taran d&rt 
yandan sanyordu. 

Bu 1ss1z ~öller, Sir Kinet'in camm s1k1yor 
ruhu sanki bunabyordu. Türk eri ise, korku-
su hi~ olm1yan bir gezinti k1nnda bulunu-
yormut gibi hi~bir feye kulak asm1yor ve 
zaman1n en belli bafh sava§ tarkilanndan 
birisini, yan1k ve gilr bir sesle söylüyordu. 

. . . . . . . . . . . 
Nereye Gidiyorlard1? 

Bu iki yolcu böylece yan kara nhk i~nde 
bir müddet ilerlediler; vaziyeti bozacak hi~ 
bir ses ve bidise yoktu; fakat birdenbire 
bu vaziyet bozuldu: Önlerine iri, fakat bir 
iskelet kadar zay1f, s1mna bir koyun poftu 
alm11 bir adam ~1kb ve ~övaJyenin yeni ar-



~ • 
lzmir - Ankara 
r~·relefon l\1uhaberesi 

Haziranda 
lzmir - Ankara otomatik 

telefon tesisabna Nisan aym 
da tekrar ba~lanacag1 yazil

Duydugumuza göre tesisat 
i~in 1smarlanm1~ olan direk
ler beklenmektedir. 

Tesisabn 935 Haziran 

( Halkm Sesi ) 

italyan- Yugoslav münasebat1I Bakanlar He-
iyi bir safhaya giriyor 8 yeti toplan~1 

Beigrat 10 (A.A) -:„ftalyan- Yugoslav münasebatmda B. Ankara, 10 (A.A) - lcra 
Mussolini tarafmdan Te§rinievvel nutkunda temenni edilen vekiller heyeti bugün lsmet 

ve Romadaki Frans1z- ltalyan anla~masmdan sonra ilerliyen :nönün:n re~s;if~ a!t;nda .. top 
saläh gün ge'rtik're bir kat daha artmaktad1r. Yeni ltalyan rai'nndaera ' .~.~ e 1

1 d1~ erb u1ze-. goru~me er e u un-
orta el~isi B, Guido tV1ollanm Belgrata muvasalab bu isti- ~ ~ ~ ~ 

enizelosun 
Kiistahl1g1 

Sofya, (Hususi) - 'Ustro 
gazetesinin ne~rettigi bir ha

. bere göre Venizelos Yunan 
Reisicümhuruna gönderdigi 

!bir telsizle Bay Zaimisi tah
kir etmi~ ve onun bir vatan 
haini oldugnnu utanmadan, 
s1k1lmadan bildirroi~tir. 

·~~~......,.... 

mu§ ve bu i§lere ait karar-
lar vermi~tir. 

~ „ 
aymda bitirilm~si ve muha
berenin ba~lamas1 mümkün
olacakbr. 

kamette yeni bir ad1m olarak teläkki edilmektedir. .i "'
0

~ 
Büyük Taarruz Ba§lad1 El~inin itimatnamesini takdim münasebetiyle mukarenet 

yolunda mühim bir nutuk söyliyecegi bildirilmektedir. - 8a§taraf1 1 incide - 1 ihbar et mekte ve fakat asi-

Bakalorya 
imtihanlar1 

Frans1z - italyan Protokolu 
Almanyaya Bildirildi 

Venizelos dostJarmm ~ok ler bir baftadanberi buna 
elim bir surette hayret i~in- , benzer §ayialar ~1kard1klan 
de b1rakm1§br. Zira dahili i~in bunlarm ihtiyatla kar~1-

Ge~en y1l sonunda baka
lorya imtihanlannda smita 
kalan talebeler, bu sene tek
rar imtihana girerken eski 
veya yeni talimatnameye gö
re hareket etmeleri kendi 
ihtiyarlarma b1raktlm1~br. 

Paris ·10 (A.A) - Hariciyc bakanhg1 ·7 - t 

tarihli Frans1z - italyan protokolu hakk1nda 
l3crlin hükumeti taraf1ndan istenilen izahatt 
1\ln1an büyük el<;isinß1venni~tir. 

bir harp ~1karmak i~in ciddi lanmas1 läz1m gelecegini bil-
hi~bir sebep görülmemekte- dirmektedirler. 
dir. Venizclos delice harekct Atina 10 (A.A) -Havasm 

Bu talebeler (bu sene de 
muvaffak olmazlarsa ü~ sene 
i~inde bir defa daha imtiha
na girme hakkm1 Emuhafaza 
etmektedirler. 

Bek~iyi 

Bay Tituleskonun Moskovaya
1 

Gidecegi Tekzip Edil·yor 1 

' Bükre~, 1 o (.A.A) 13ay Tituleskonün ya- · 
k1nda ~1oskovaya gidecegi haklnn<laki hahcr 
selahivettar bir n1enba taraf 1ndan tekzib edil-

" 
1ni~tir. 

etmi§tir. Hükümet denize 
~hakim oldugu zaman isyan • 

nihayet bulmu~ olacakhr. Bu 
ac1kh tecriibe hi~ olmazsa 
ciddi bir bari§ zimam1 te§kil 
eden Balkan nntantmm sag
lamhgm1 gösterecektir. 

Y aral1yanlar 
Gece vakti bir~ok evlere 

girerek h1rs1zhk ya'pmak ve 
Pazaryeri mahallesi bek~isini 

ingilterede Dogum Azal1yor 

Londra 10 (A.A) - Kan
diye telsiz postanm verdigi 
haberc göre, Girid Sun<la 
Ekspres gazetesi Venizelo

sun cumhuriyet ilän ederken 
italyanm himayesine müra
caat ettigini yaz1yor. 

~ yaralamaktan su~lu Hüdai 
ve Hasan Ali ile bunlara 
yatakhk eden Osman ve 
Aziz haklarmdaki tahkikat 
neticelenmi§tir. Dört su~lu 

Londra, 10 „ (A.A) - Bir1 istatistikte büyük 
Britanyuda dogum adedinin ga yri kafi oldu
gu ve böyle devan1 ederse dogu111 ve öliin1 

Londradnki resmi Yunan 
mahafilii asilerin Girid ada
sma häklm oldugunu ve bi
naenaleyh adadnm istiklälini 
j}ända serbest olduklanm adetleri müsavi olacag1 bildiriln1ektedir. 

'~ J·.„111 ~ ~ ~ 11'.;ii ~ '~ ll'!!..111 
lbill lliMdl ~d bi11dl ~ l:iutd ~ ·~ l111a1I 

da mevkufen Agirceza mah
kemesine verilmi§tir. 

Zehirli gazlar 
Hakk1nd 
Konferans 
Bugün saat ü~te Bomova 

Ziraat lmektebinde kimya 
muallimi bay LRa~it Akbay 
tarafmdan zehirli gazlar hak
kmda bir konferans verile
cak ve ameli te~rübeler ya· 
p1lacakbr. 

Bu konferans1 dinlemek ve 
te§rübelerinde bulunmak is
tiyenler, Bornovaya Ziraat 
mektebine gedebilirler. 
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Cinayet 
iki ki~iyi yaralad1lat 

Seferihisarm H1d1rh köyü 
civarmda Osman ve Hakk1 
adlarmda bir baba vej oglu
nu ag1r surette 'yaralamakla 

su~lu Sef eri hisarda Cemal, 
Gari ve Ömer adlarmda ü~ 
ki§i Ag1rceza mahkemesine 
verilmi§tir. 

Bunlar H1d1rh göy civa
rmda hayvanlarile ~aya gik4 

mek istiyen Cemalle Hakk1-
ya mani olmak istemi§ler; 
bilahara dögdükden sonra 
yaralam1§lard1. Dava yakmda 
görülecektir. 

kada§i5Türk kahramamn üzerine abld1; abn
dan devirerek dövmiye ba§lad1. 

~övalye Leopor, pek az zaman evvel dü~ 
mani olan ve belki de elindeki mektubu ta
riki dünya vas1tasiJe Scläheddini Eyyübiye 

verdikt~ sonra ~~e .L~~§m~~!~oak_Tür~ 
begini kurtarmrya ko§tu ve onu, bu · acaip 
adamm elinden kurtard1. 

Türk beyi, üzerine atilan bu adama kar~1 
en kU~kbir harek-ett~"_bi~ b~lu~ä~u~h; 

Türk Beyinin Sogukkanhhg1 

~üphe yok ki, bu yar1 pplak~ adam, ~öl
lerin bir ~apulcusundan ziyade bir deli, bir 
meczup idi. Ve garip ki Türk beyi: üzerine 
sald1rm1§ olan bu delinin elinden Sövalye 
vas1fasile kurtar1ld1g1 zaman, hi~bir hiddet 
Ye kin cseri göstennedi ve sadcce: 

· - Ben Hümagüyim! dedi. 
HUrmetle ellerini öptü. 

Sir Kinet, ~ok büyük bir hayret i~inde 
idi! bu Türk Beyi nas1I bir adamd1 ki, biran 
evvel üzerine sald1rm1§ olan bir deliye kar~1 
bu kadar yum~akhk ve sayg1 ile muamele 
ediyordu? ~övalye, memleketinden kalkarak 
bu illere gelirken, Müslümanlar ve Tüt-kler 
hakkmda §Öyle, böyle biraz mahimat alabil
mi§ti. Türklerin, böyle meczup ve ahklara 

!I f;anakkalede Türklerle Kar§I 
Kar§1ya 

[ Ba~tarafa 1 incide ] : nun Kumkaleye ihra~ edile-
Frans1z-ingiliz donanmas1 vc ceÄini ögreniyoruz. Gemi~e-
nakliye gemileri demir alarak ki büyük sandallar demze 

· d' ·1· b l mide bu Mondrostan harekct ettiler. m m 1yor, un arge -
lunan Frans1z piyadesini ka
raya indirecck. Biz top~ula
ra gelince henüz karaya ~1k
mak i~in hi~bir emir almad1k. 
Saat be~e dogru bütün do
nanma toplarile Türk sahil-

25 Nisan Pazar, sabableyin 
erkenden bütün efrat bizi 
götüren Seflan vapurunun 
güvertesine ~1km1~b. 

ingiliz gemileri sahilleri 
, topa tutmaga ba~lam1~br. 

Frans1zlar tarafmdan hi~ 
bir hareket görülmiyor. Biz 
yava~ yava§ sahile yakla!la
rak demirledik. 

f erini bombard1man etmcge 
ba~hyoruz. Türkler intepe 
ve Orhaniye bataryalarile 
gemiler~n ate§ine hafafce mu-
kabele cdiyorlar. 

,_ (Arkas1 var)~ 0 zaman Frans1z ordusu-
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SELÄHEDDINI EYYÜBi'NiN DÜS-

MANLARA PARMAK ISIRTA 

TORLUGUI 

.., 

DoK-

ingiliz rnuharriri \'alter Skot'a 
göre Schiheddini l~yyübinin kah
ran1anltg1 kadar doktorlugu da 
dii~n1anla1·1111 hilc kcndisine 111ü

racaata n1ecbur e<lecek <lerecede 
n1e~hur idi. ingilterc Krah dahi 
ondan in1dat istcn1ivc tnecbur 

J 

kalnu~tI! 

i s4 

Atinadaki muhabirinden ahn-
mt§br: 

Hizmetten ~1karilm1~ olan 
K1lk1~ z1rhl1s1 tekrar hizmete 
konulmu~tur. Kunduryotis 
Hidra ve Spctzai muhriblcri 
tamir edilmir?lcrdir. Bu ü~ 
gemi asi gcmileri takip cde
ceklerdii·. Strumca mmtakas1 
ve Kavala limam bombard1-
man cdilmi9lerdir. Asi Pa
sara gem1s1 ka~m)m1~hr. 
Sereze kar§l yeni bir bom
bard1man yap1Im1§hr. Asiler 
Selänige kar§1 bir taarruza 
hazirlanmaktad1rlar. Asi filo 
Ege denizindeki adalara hä
kimdir. Seliinige 50 kilo
mctre mesafedeki <;ayagz1 
köyü bir asi gemi tarafmdan 
bombardtman edilmi~tir. Asi 
filonun obüs ve yakacak 
ihtiyacm1 ccnebi bir menba
dan temin ettigi teyit edil
mektedir. 

Atina, 10 (A.A) - Atina 
njans: dogu Makedonyasmda 
asilerc kar§l taarruzun bu 
sabah 30 tayyarcnin asilerin 
mevziini bombard1m n etme
sile ba§lad1gm1 bildiriyor. 
Hükümet k1taah süratle iler
lemektedir. Bu k1taat Arli
yako köprüsünü ge~erek bir 
mukavemetc maruz kalma
dan Provastas köyünü i§gal 
ctmi§lerdir. 

Atina 10 (A.A) - Dcvlet 
bakam bay Metkasas asilerin 
tamamen imhas1 bir gün me
selesi oldugunu mabuata bil
dirmi~ ve demi~tirki: 

Bay Venizelos eninde so
nunda maglubtur. Ve ele 
ge~irdigimiz telgraflar oyna
mak istedigi oyunun ~aresiz 
knyboydugunu kendisi de an
lad1gm1 göstermektedir. 

Belgrad 10 (A.A) - Roy 
tcr ajanzmm istihbaratma 
göre, g enentl Kondilis ~im
cliye kadar kau dökrneksizin 
vc fakat büyük mikyasta 
miihimmat sarfekmck sure
tilc galebeyi temin etmi§tir. 
ßu miihimmat sarp tepelerde 
asilere zarar vermeden sarf 
edilmistir. 

V', Hükumct tayyareleri asile 
l'in k1§lasm1 topa tutarak 
bunlara mühim zararlar ver-e 
diklerini bildirmi§lerdir. 

General Kondihs hükiime
tin kralhgm iapesi tasavvu
runda oldugu hakkmdald ha
beri kati olarak tekzip et
mi§tir. Äsilerin bozgunlugu 
arbk bir ka'r gün meselesi 
oldugu bildiril-;ektedir. l933 
tayyare sm1f1 siläh altma ~a
g1r1lm1~br. 

Atina 10 (A.A) - Atina 
ajans1 bildiriyor: 

11 MA~ 

Bütün matbuat hema~ J 
mil Avrupa merkezlerW1 
geien dostluk tezahur• 
ehemmiyetini ve hilb 
Balkan antanhnm tesanG~ 
kayit ve i§aret etmekte. 

Mesaje Daten gazetest 
makalesinde diyor ki: . 

Yunanistamn kanuP1 

kiimetinin isyan harek~ 
kar~1 yapmak mecburiyet 
bulundugu mücadele ikl.J 
yük istinatgäh1 vard1r V'1 
r1da hükumet ve efkar• 
miye)erin tezahurah artn>' 
olan müttefik teveccüb,, 
habbet, memlekette de pl 

B 
ve birlige kar§l suikasb 
bih eden bütün vatanda~Ii 
sadakab. J 

Bütün kom§U devletlel"' 
bütün dost devletlerdeP 
len tezahürabn ehemIJl~ 
kimsenin gözünden ka~a 
Bu dostluk §ebekesi Yll
nistanm hcr§eyden evvel l 
hildc nizam1 iade lüzurtl 
~evrilmi~ oldugu bir sara 
onun etrafta bir enmiyel 
var1 teskil ehneldedir. Gti 
Yunani~tanm en yakm ~( 
uzagmdn onun s1kmblar1nd 
istifade etmegi dü§üne 
kimse yoktur. Faknt fikirl·J 
de devletler arasmda baraf1 
müdafaas1 i~in hakiki bir t 
sanüt tesis eden bu gs, 
kabili inkär terakkiyi s 
ile yadetmek te läz1md1r· 

·ei 
Atina 10 (A.A) - AtJ 

ajans1 bildiriyor: b' 
Karargäh1 umuminio „ 

sabahtanberi ne§redilcn rt· 
mi tebligleri §Unlardir: _,.s. 

Saat 8 tebligi: Genes· 
Kondilis erkäm harbiyesi (. 
ü~üncü kolordu erkam b•r 
hiyesile birlikte sabahm b( 
~inde Seliinikten ayr1lm1~.~~ 
Bir saat sonra tayyare fl 
tila kumandam Rebbas k' 
mand~smda u~mu~lard1r. t 

Hükumet kuvvetleri otl 
smda dikenli teller müsteS~ 
olarak üzerinde hi~bir desi' 
§iklik olm1yan Orliyako k6r 
rüsünü ge~mi§lerdir. . 

Kuvvetlerimiz önünde te 
sadlif ettigi asileri temizlife' 
rck tayyarelerimizin de IJlll' 
avenetile taarruza ba§laJJ11~ 
lard1r. Liva Generab Yof8 

d d·;,cf 
nidis kumandas1 albn a lz, 

bir kuvvet Kumaryam köl" 
rüsüne bir ü~üncü kol dl 
Nigrida köprüsüne doitt' 
ilerlemektedir. Asi kuvvetle' 
ri mukavemet göstermede
kaf;maktad1lar. . , 

Saat 10,25 tebligi OrhY' 
konun 4 kilometre ~ark1nd•; 
ki Provatas köyü hükültl~. 
lutaah tarafmdnn i§gal ed1 

mi~tir. ·~ 
Saat 11 tebligi: Asiler1 

e' pide ve top~u k1taab Set 
zin 15 kilometre garbincl~" 
Serez üzerine ~elimektecl1f· 
Kuvvetlerimiz Kumaryani k6~ 

„ - - ' · . l d' K rc1ll rusunu ge.1<:m1~ er 1r. a " 
rmda hi~bir kuvvet yoktu': 
General Yuvanidisin süv•" 
k1taab da Kumaryani köpril' 
sü istikametinde ilerlemel<' 
tedir. 

ingiliz ve Frans1z ate~e 
milliterlerinin cepheye bar~' 
ketlermc müsaade edilmi~1~~ 
Hükümet reisi bay c;a1dnr1 

iyi havadisleren pek mernnu" 
oldugunu vc hükümet bn "~ 
dar soguk kanhhkla itil111

, 

gösteren halkm nihayet tß 
ferden emin 0Jmas1 Jatttt' 
geldigi söyledikten sollt' 
dem1§tir ki: 1 

Ne kadat yaz1k ki vataJJ 
kar!il siläha davranml§ ol•tl' 
lar da Yunanhlardir.5 
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