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ELEN ISYAN~ BASTIRILDI 
Giritte dahil olmak üzere bütün asi m1ntakalar hükii.mete ge~ti. Venizelos A verofla ital 
Yan1n Kassos adas1na ~1kt1. A verof adadan ayr1ld1ktan sonra hükiimete 

bildirdi. Yunan asilerinden bir grup Türk topraklar1na iltica 
teslim olacag1n1 
etti. 

------- ----- ------------
Atina 12 (A.A) - Havas milrettebatlanmn lb1rakm1~ mek emrini almi§br. General sabah teslim olmu~tur. , POLiTIKACILIGIN ME~'-

1 UM BA YKU~U POLITl
KACILIKTVN VAZGE<;E-

ajatts1ndan: olduklarm1 bildirmi§tir. Bu Dedes tekrar Giritteki f1rka 1 Bütün ~ehirler bayraklarla 
dnnanm1~br. Ati-na general Eaki memurlar yerlerine 

oturmu,lar ve bu suretle is
Y-.i kati surette nihayet bul-

üir gemi Suda li!namnada 
hitkiimetin emirlerini belde-

mektedir. Bu ilk telsizden 
lllUftur. Girid valisi bay sonra müteaddit telsiz mu-
Apostikin basabah vazifesi- habcreleri yap1lm1§br. Bun· 

kumandanhgm1 alm1§br. Bu 
gün diger adalardaki hüku-
met memurlari yerlerine iade 
edilmi~ ve tekrar vazifeleri 
ba~ma ge~mi§ olacaklardir. 

Kondi!ise parlak bir istikbal 
merasimi haz1rlanmaktad1r. 

Paytahta bugün saat 16 da 
muazzam bir miting aktede-

CEGINI SÖYLÜYOR 
istanbu!, 13 ( Te!graf) -

Son dakikada ahmm bir tel-
graf haberinc nazaran Veni
zelos M1s1ra ilticadan vaz-ne tekrar ba~lam1§ ve gene-

1-l Dedes de Girid f1rkas1 k ge~mi~; Giridin kar§t.:>ma ge-
unaandanhgmi tekrar cle len ve italyaya äit olan Kan-

lllinitbr. Bugün her tarafta sos admdaki bir kü~ük ada-
taki memurlar vazifelerine ba ya iltica etmi~tir. 

tlayacaklard1r. Pari Süvar gazetesinin 
Diger cihetten Hanyada muhabiri Giride tayyare ile 

iailer tarafmdan rehin ola· vard1g1 s1rada Venizelos ka~-
r.it tutulanlar da tahliye mak üzere Averof z1rhhsma 
eclilmitlerdi. Asilerin elinde biniyordu. Venizelos gözya§'" 
eair olan bahriye zabitleri lar1 arasmda: 
la.Dlandan mevkiine tekrar - " Ben Yunanistanm 
re~nai1Ierdir. Psara ve Leon yükselmesi i~in ~a1I§bm. Son 
torpito muhriplcrile Nerös kozumu oynad1m. Muvaffak 
denizalb gemisi Suda: lima- olamadtm. Yemin ediyorum. 
ll1nda hßk6metten talimat Bir daha siyasete kar1,m1ya-
beldiyorlar. lsyan busuretle cag1m„ 
leneral Kondilisin taarruz VENIZELOS VE ONU GIRITTEN KA<;IRAN AVEROF ZIRHLISI Demi§tir. Ondan sonra 
-..aketinden 24 saat sonra lardan anla§tld1gma göre • Atinada Venh:elosun hesa- 1 rek bütün Yunanistamn <;al- Averof hareket etmi§tir. 
llilt.yet bulmut oluyor. lsyan Averof ltalyan sahillerine ve ! bma bareket eden ve dün daris hükiimetine minnettar- Kan 12 (A.A) - General 
tn az kan dökümek surerile ihtimal Radosa dogru yola 

1 
ak§ama kadar ortaya. pkma- 1 hgm1 ve baglihgm1 göstere- Plastras Fransaya dönmÜ§· 

hast J d dd~ · ' ~1km1§br. mI§ ol'an general Papulas bu cektir. tür. Buraya yakm bir yerde 
tn nutsa a ma 1 zay1- 1 „„ ........... „ •• „ •••••• „„„„ „ •••• „ •• „ •••• „ •• „„ •• „„„ •••••• „„„„ •• 

lt ~ok mühimdir. J Psaradan ahnan son tel-
Atina, 12 (A.A) - Atina size göre Haoyada rehin 

ljans1 Atina asilerinin tefi 1 olarak tevkif edilmii olan 
General Papulasm hükume- j e~hasm kaffesi serbest bira
te teslim oldugunu bildiriyor. 1 k1lm1§br. iun)arm i~erisinde 

Atina, 12 (A.A) - Havas 1 hükiimete sad1k kalm1§ olan 
•i•ns1ndan: ! bahriye zabitleri vardir. Bu 

liükumet Midilli, Sak1z ve zabitler aailer taraf mdan ter· 
S1sana1 tekrar itgal etruittir. 1 saneden al1narak getirilmit-

Atina, 12 (A.A) - Asi tir. ~imdi bu zabitler asiler 
lelnilcrdcn Psara göndermi§ l tarafmdan terkedilen gemi„ 
01dutu bir telsizde Psara ve lerdeki vazifelerini ellerine 
leon torpito muhripleri ile alm1tlard1r. Girit valisi bay 
~irefts ismindeki denizalb Apostikis tekrar vazifesine 
tenaisindcki asi zabitlerin bu ba§lamI§br. Nireüs denizalb 
l't111ileri gizlice terkederek gemisi tersaneye avdet et-

C!J S EE~~t!l~ 

lVlidilli valisi dün Ayval1ktan 
1ehrimeze geldi 

Äsilerin adalar1 itgal et- yet merkezini ve äilemi ter-:eai llzerine Midilli valisi kederek iki arkada§imla bir 
ay Panayot Ruso arkada~- sandala bindim ve Ayvahga 

1'rile birlikte bir sandala bi- iltica ettim. 
tlerek Ayvahk limanma gel- Ayvahk kaymakam1, beni 
'-litlerdi. ve arkada1lar1m1 büyük bir 

Du . nezaketle kar§1land1. Her 
n vab ve arkada§lari türlü istirahat ve ihtiyac1m1z 

Oto111ob'll h · · l • 1 1 e fe rimize ge mI§· temin cdildi. Bngün izmir 
tr Ve 1 · 1 · f' ' K D' 'k'' td' . zm1rpa asa m1sa 1r valisi general äzun 1r1 1 
b dinttlerdir. Gazetecilere konsolosumuzla birlikte ziya-
~ eyanatta bulunan Bay Ruso et ettim. Valinizin bana gös-
Zctlinle demittir ki: terdikleri hüsnü kabul ve 

1t1•u Ne diyeyim ki, dost nezaketten derin bir memnu-
t.~ et topraklarma ayakbas- niyet hissettim. 
h lllll dakikadan itibaren ru- Türk devletinin yüksek 

UIJlu teshir eden duygula- duygulu, nazik ve medeni 
~1~tr~6m. an olabileyim? Türk memurlanndan ve Türk mil-
... 1&Jeti dd k letinden gördügüm insaniyet , ... ._ c1 en medeni ve yü 
'"" du 1 iki milleti kuvvetli baglara 

lekeij Ygu u bir milettir. Mem istinat eden„dostluguna bariz 
0~ lllizin ba§ma musallat bir delildir. Huläsa hissiya-
'Y•kt haris adamlann, kanunu bm1 ifade edemiyorum. Mem-
"'1 &r altma alarak ba§1· Jeketimin ba§ma geien felä-
ll~ &~bklara galle maliimu- ketten mütevellid tesiri Türk 
r~~· Midillinin asiler ta· topraklarmda gördügüm hüs-

an it2ali üzerine vili· nü muamele hafifletmittir. 

-

TAYYARE PiYANGOSU 
30,000 Liral1k ikramiye 2427 

istanbul, 12 (Hususi ) - rum: 

1 

No. ya f;1kt1 
4000 Lira Tay~are pi~~ngosunun ~eki~- 1 30 000 Lira 

mesme bugun de devam ed1l t 
di. Bugünkü ke§idede en !!4~7 Nun1araya 
büyük ikramiyeyi kazanan 10,000 Li•ra 
numara ile diger ikramiye 
kazanan numaralan bildiriyo 14fJ,)1 Nun1araya 

uma.1UttllllllfU.CllllUIU ..... tctntHHl,h.t.f:I flllllllllltlllfltllllllflfftllltlHllllllllJUJlllllH lllllJlllll111U• „„.„ ........ h„•ffftUUINIDtl 

f;ANAKKALEDE 
Türklerle kar§1 kar§1ya 

Adh tefrikan11z dördüncii sahif en1izdcdir 

<;anakkale savatm1 canland1ran Atatürk Kire~tepede §e
hitler abidesi önünde .. 

1 ti4:82 Nun1arava 
..! 

2000 Lira 
1380~ Nu1naraya 

l 000 Lira Kazananlar 
6056 13275 16837 19082 
.300 Iira kazananlar 

39 933 1167 ~130 
2505 2530 3110 3387 
4230 4364 4505 4790 
4807 4910 5293 5394 
5767 6006 6504 6515 
7152 7161 7194 7385 
7868 7885 8747 9004 
9602 9899 10146 10215 

11179 11994 12378 12364 
12621 15217 15753 15994 
16161 17128 21629 21049 
20163 19759 19679 18408 
17440 24694 24521 24321 
24292 24111 22561 22083 

1.}0 lira kazananlar 
1901 2926 3624 3778 
4489 6106 7405 7488 
7695 9192 9380 10003 

10757 13012 13300 13900 
14918 17658 17732 18279 
19509 19516 20835 22738 
23435 24108 24263 
100 lira kazananlar 
800 2152 2322 3036 

3675 5010 5650 5852 
6477 6777 7046 8146 

istirabata ~ekilecektir. 
Atina, 12 (A.A) - Bay 

<;aldaris matbuat mümcsille
rine bcyyanatta bulunarak 
memlcketin her tarafmda ta
bii 'a tiyetin teessüs etmit 
oldugunu ve sükun ve inti
zamm kati surette temini 
i~n icabedcn tedbirlerin ab
nacagm1 iläve etmi§tir. Ba~
bakan balktan süküneti mu• 
hafaza vc hükflmcte güven
mesini istemi§tir. Bundan ba, 
ka reisicumhur hükümete bir 
tebrik telgraf1 göndermi~tir. 
Mü§arünileyh alakadar na
zirlan bütün memleketin sa
d1k ordu ve donanmaya mia..
net ve tükranm1 bildirmeye 
memur etmi,tir. Reisicumhur 
halktan hükiimete itaat et
mesini istemektedir. 

Roma 12 (A.A) - Reami 
mabafiJden teeyyid edildiji· 
ne göre, bat Venizelos Ave 
rof kruvazöründen (Kassos) 
adasma ~1kmt§br. Kendisi 
nezaret altmdadir. Hakkmda 
siyasi mülteci muamelesi ya
p1hyor. Yani iade edilmemeai 
mubtemeldir, Zannolundugu
na göre madam Venizelosla 
yüz kadar zabit de ayni ada 
ya ~1km1§lard1r. 

Roma 12 (A.A) - Kavala 
tehrinin bombardmaru esna
smda bir gülle ltalyan kon
soloshanesine isabet etmir 

- Sonu 4 üncüde -

9805 11111 12111 13388 
13785 13902 14067 15322 
15815 16151 16783 17010 
18281 19463 20120 21997 
22409 23760 24600 24798 

Sonlar1 (06) ve (44) olan 
biletler iki§er lira amorti 
alacaklardir. „ Kimler * 

Kazand1 
Pek ~ok vatanda1lar1 zen

gin eden hükiimet kar11smda 
Bay Ali Kemalin UgurJu ki
§esi dünkü ke§idede de gene 
bir~ok yurdda1lanm1z1 bay„ 
ram §erefine zengin ve bab„ 
tiyar eylemi§tir. 

30000 Lirayi Karantinada 
Bayan ~ükriye ve Bayan ~a
ziye kazanm11lard1r. 

14651 numaraya 10,000 
lira isabet etmi§tir. • Bu bilet 
de müstahkem mevki erki
mharp reisinin a1c1s1 bay 
Mustafa'dad1r. 

1000 Lira Manisa Z1raat 
bankas1 veznedarma, kaza
mlan 500 Jirahk ikramiyele
rin büyük bir k1sm1 da 
gene bu saadet getiren Bay 
Ali Kemal kitesinden satd· 
m11tar. 

Kazananlarla satam kutlu
lar1z. 



Sahife 2 

Bu mutlak Ahmetiir a, ken 
dini bildirmek istemiyor. 

S1tk1 
Sonra ne olacat? Ahrete 

gidameyince dünyada ahret 
i~in ya§1yanlarm dünyas1 olan 
Hicaza gitmi§ti 0 zamanlar 
gönlü adeta ta§kesilmisti. Bel 
ki üzerine h1zh ~arpilsa ate§ 
~1kard1. Lakin kendi müte
essir olmazd1. 

Rüstern 
Hicazda da yamnda m1 

idiniz? Läk1rd1y1 kendi vic
dammzi tasvir eder gibi söy 
leyorsunuz ! 

Size dedim a her halini 

i§ ar1yor 
T ecrübe görmÜ§ bir bayan 

hususi kliniklerde i~ anyor. 
ldarehanemize müracaat. 

1 - 6 

Merakl1lara ! 
.$1khk, zarafet ve letafet 

sabibi olabilmek i~in her 
halde lzmirde Halimaga ~ar
§Ismda 

(RübenKatan) 
kütüphanesine geien bin bir 
türlü 1935 ay.ltk ve yazhk 
~ama~1r, rob, tuvalet, manto, 
tayyor, ~apka, kundura ve 
erkek modelleri almakla olur; 
ikide bir bulundugunuz aile 
tplanb)arda, ziyaretlde, kon-
serlerde, balolarda ve saire
muvaffakiyet ve umumi tak
dir ve hayrete mucib olaca
äimz muhakkakbr. 

Bundan mada her türlü 
gazete, mecmua ve kitab 
mezkur kütüphanede bulu
nur. Her taraftan her türlü 
sipari~ kabul ve ehemmiyetle 
nazar1 dikkate ahmr. 

-=======;:====::::::::===== 
Mücellid 

ALi RIZA EVCIM 

Yeni . kavaflarda (:~4) 
nu111arada 

En §tk cilltleri, en zarif 
albümleri en ucuz ve saglam 
~ekfüie;yapar. Hararetle tav
siye ederiz. 

bilirirn. Kendimi bilir gibi 
bilirim. 

Rüstern 
(Kendikendine) 

Hi~ §Üphem kalmad1. 
S1tk1 

Garip haldirl Hicazda bu
Juudugu zaman hi~ dünyay1 
dü~ünmek istemezdi. Evläd1-
m ayalini unutmu§tu. Bir tür 
Iü vatamm unutamad1. Bir 
türlü Devletin kendini yeti§
tirmek i~in sarfettigi parala-
n gönlünden ~1karamad1. A
k1bet vazife vicdanma gale
be etti. Yine askcre girdi. 
Ama ne asker! Nefer. 

Rüstem 
Nefer mi? 

S1tk1 
Nefer ... Hem neferlik tarn 

be§ sene sürdü. Tezkere b1-
rakmad1k~a onha§t olama
d1m !... 

Rüstern 
Onba~1 m1 olamadm? Sen 

mi? 
(T ehditle bakarak) 

Hay1rl Ben degil ... 0 ... Bay 
Ahmet. 

(Yine kendini tophyarak) 
i~ o derece kalsa... Eski 

rütbesini tekrar almcaya ka
dar hi~bir kimseye kendini 
bildirmemi~ti. Bir daha "ke
~eküläh„ olmay1 kim ister? 
Y ahu.z o rütbeye geldigten 
sonra Manasbrda bir dostu
na mektup gönderebildi ki 
- Manasbrda dopu bir dss 
tu vard1 - mektub gönde
ri~i de ~olugundan ~ocugun
dan bir haber almak i~in idi. 
Saghkla haber aJm1ya kal
k1§masayd1. IJk ald1g1 mek
tupta hareminin kendi i~in 
be§ sene verem dö§eklerin-
de yatbktan sonra hasretle 
ahrete gittigi yaz1Jm1§b. 

Arast iki y1l ge~medi, dos 
tundan bir mektup daha al
d1. lkinci mektuptan ne ha
ber beklersioiz? OgJu da ve 
vat etmi§. 

Son nef este iki söz söyle
mi§. lptida babac1g1m demi§, 
sonra vatan ... Babac1g1m de
digi vakit gözlcrini gökyü
züne dikmi§. Sanki pederini 
aram1§. Vatan dedigi vakit 
etrafma bakmm1§. Sanki her 
bak1~1 "yatacag1m topragi 

Kiralikmagv aza ', dfi§mana ~ignetmeyiniz„ de
mi§. Feläkef bununla bitti mi 

Pe~temalc1larda Esnaf A- 1 
hali bankas1 s1rasmda dir- zannediyorsunuz? Hay1r! Dos 
sekte büyük manifatura tundan bir iki mektup daha 
magazas1 tahtani fevkani ~ geldi. l~inde lnzm kayboldu, 
birlikte ve ayn ayn kiraltk- . diyor, K1z111 da öldü söyle-
br. Varidatt gayr1 safiyesi mek istemiyor. Zahir o bi~a-
inmi§tir. Kiras1 ehvendir te- re de ihtiyarlam1~, o bi~are-
§ekküläti mükemmeldir. Ya-

1 
nin de yüregine .zäf gelmi~! 

z1hane, depo, atelye, matbaa Gektigi belälardan o kadar 
gib1 i§lere müsaittir. b1km1~h ki Ahmede kendi 

J-\dres: Odun pazan Sa- derdinden bir pay vermege 
ra~lar caddesi No. 2 Mehmet kiyamam1§. 

d: 10 Salih (Arkas1 Var) 
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i~ Tayyare Sinemas1 t!] 
[!~ «BA YRAM» m BIRINCI GÜNÜNDEN ITIBAREN ··~ 
[+l Senenin en büyük filmi olup GABY MARLA Y t!~ 
r+1 tarafmdan oynanan r.~ 
~~ ~~ 

f!] Demirhane Müdürü !!1 
r:l ile beraber tamamen renkli N U H U N G E M 1 S 1 '~ 
n~ t ~ 
[~l D KKA T: Bayramda hergün saat 11 de ba§hyacakbr. f+) 

i+l 21,15 Seans1 eskisi gibi ucuz ( H A L K ) seans1d1r. F+l 
•~fl'~l""llßl'!:!llfl,!'~'llP"'l!t1rnqflU"llf~'"'llll~· 'IP''"1f1ll"qt:r~·rr.~JIP'flffl''"41~l11!!!lffll"'IUIP!'J!f11'1fllfl''"'ll'"'~l~''"llP.!'~~.-ii 
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( HaJkm Sesi ) 

japonyan1n askerA e ba 
kuvveti ne kadard r? 

sarf edilmektedir. 

A r1 

NASIL CENGEDERLERDI, . Bir memleketin [askeri ve 1 
bahri kuvveti a§ag1daki amil- 1 
lerle tesbit olunabilir: 

Japonyanm 800 kara ve 1 

800 deniz tayyaresi vard1r. 
YAZAN 
H. 0. Nas1I 1 d Tefrik• a§ar ar 1 No. -64-

1 memleketin ruhi ha-
leti; 2 - Devletin kuvveti; 

3 - Ordu ve bahriyenin 
teknik kutreti; 4 - Müsel
läh kuvvetlerin ruhi hah; 
5 - Yiiksek kumandenhk 

Tayyareciler 16700 dür. Ja
ponyada tayyarecilik pek za

' y1ftir. japonlar tayyarecilige 
kar§t fazla •heves gösterme
mektedirler. Japonya 12 bah
riye tezgähma maliktir. Bu 

makami; 6 - Harb sanayii , 
nin kutreti; 7 - Mevadd1 
iktidaiye ihtiyab; 8 - Mil
letin mali kutreti; 9 - G1-
dai mukavemet kudreti; 10 
- Dü~man milletJere nisbet
le, memleketin stratejik va
ziycti; 11 - Tesbit edilmi
yen unsurlar. 

tezgählar her ihtimale kar§t 
kuvvetli tesisatla mücehhez-
dirler. 

japonyamn iptidai madde
leri ve hassatan pamuk, yün 
ve petrol, cksiktir. Bununla 
beaaber Mancuokonun i§ga
Iile, Japonya bütün bu bo§
luklar1 doldurmaktadir. 

japon ulusunun maneviyatt 
yüksektir. Japonlar, cengä
ver, disiplinli ve vatan sev
gisile yeti§tirilmi§ bir ulustur. 
japon ulusu harpta maglup 
olm1yacagtna inanmaktad1r. 

Japonlarm ba§hca g1das1 
pirin~ ve bahktan ibarettir. 
Bu iki g1da maddelcri Japon
yada mebzulen mevcuttur. 

(PopoJo d'italya) 

Türkiyede 
Feminizm 

japon ordusu, teknil' ba
k1m10dan dahi, acunun en 
yüksek ordularmdan say1hr. 
Japon ordusu mücehhez ve 
güzel talim ve terbiye gör

1 Marl 1935 tarihli Man
~ester Gardyen p,azctcsine 
Londra<lan yaz1lan bir mek

piyädc k1sm1 
mü§tür. 

Japonyada 
17 f1rkadan tubun Türkiyede feminizm 

mürekkeptir . 
ba§hgm1 ta§1yan bir parag

Top~u, süvari ve istihkäm 
rafmda deniliyor ki : f1rkaJar1 muntazam ve her 

"Uluslara1·as1 kadmlar bir-
ihtimale kar§l hazirdir. ligi kongre~i önümüzd~ki lli• 

Japonya harb esnasmda 
sanm on sekizinci günü isS milyon aker seferber ede-
tanbulda topland1g1 zaman 

hilir. Bu adedin 3 milyonu dogunun vo ba.ta un bir~ölc 
en mükemmel harb ~atrJarma ~~füniari ilk defa olarak 
malikti~ · -

' Türk hem§irelerinin misafiri 
Sulh 1am~nlarmda Japon . olacakJardir. 

ordusu §U unsurladan mürek 

/ 
keptir: Bu kongrenin ba~kam Ma-

P.iyade: 70 alay ve 6 ta- dam Korbet Asbi olacakbr 
' ki kendisinin iktidan vc cabur; Süvari: 25 alay ( bu 25 • 

süvari aJay1 70 eskadrne tak zibesi bu mevkie yara§1r. 
sim olunur); 15 alay sahra Ba§kan muavini de <;ekoslo-
top~usu, 4 alay dag top~usu ' vakya. äyan üyele1 inden Ma-

dam Plaminkova olacakttr. 8 alay ag1r top~usu; 17 alay 
istihkäm; 2 alay demiryolu Bu kongredc ingiliz mu-
kitaab; 2 aJay telguf ve te- rahhaslan ~unlar olacakbr: 
lefon; 15 alay levaz1m; 2alay Madam Despard, Madam 
tank; 8 tayyarc top~u alayt. Petik Lovrens, Madam Bom-

Bunlar 203 bin asker ve pus, Spiller vc Evinburglu 
203 bataryadan ibarettir, ' Ross, Dr. Oktnvya Levin ile 

1 Mis Piktor Tubervil, Alison .Japonyada, seferberlik ilän , 
Nilas ve F1lden. 

edildigi zaman 1 'l <len 40 Bu kongrede muhlelif ktrk 
ya~mo kadar herkes asker illkenin murahhaslan topla-
olur. Nizami zabitler 17 bin· nacaklar ve muhteJif hüku
den ibarettir. Bunlar arasin · mctJeide kadmm hukuki du~ 
da 220 general vard1r. Japon rumu, ökonomik durumu, si-
harbiye mektepleriude bin yasal haklardan müsavi oJa-
zabit muallim mevcuttur. k 

ra istifadesi, dogu ve hab 
Bahri kuvvete gelince; Ja- kadmhg1 arasmda aläkadar 

ponyamn bahri asker ve kuruJmas1 gibi bir tak1m mev-
zabitleri gayet mücchhez ve zular üzerinde konu§acak-
k1ymetli ise de, gemileri in- lardir. 
§aat bak1mmdan o kadar Bu kongrede Uluslar Der-
k1ymetli olmnd1klan söylcn- negi ve bar1~m devam1 i~in 
mekredir. Hakikat ~udur ki, 

1 
bir taknn di!eklerde ileriye 

Japonyamn bahri in§aab giz- j sürülecektir. 
lidir. Binae-naleyh bu in§aatm · ! Burada bir tak1m kabul 
hakikabm kimse bilemez. 1 

Japonyanm 283 harb ge
misi vard1r: 10 saff1 harb 1 
gemisi (capital spip) 9 büyük 1 
kruvazör 24 kruvazör, 5 tay- 1 

yare gemisi, 104 torpito, 68 
denizalb, 8 sahil harb gemi
si, 5 maym dö~eme gcmisi, 
12 maym toplama gemisi. 

resimlcri, bir tak1m ziyafet
ler verifecektir. Buraya ge· 
Iecek üyeler ararasmda Avus 
turalya ile izlandadan geien 
ler de bulunacakbr. 

Bogazi~inde gezintiler ya
p1Jacak ve Istanbul vaJisi 
kongre azasma ziyafef vere
cektir. 

Japonyanm saff1hab gemi- Türkiye hükiimeti, bütün 
Ierinin hacmi istiabisi 29 bin fiatlan yar1yar1ya indirmi~ ve 
ton ile 32 bin ton arasmda- bu kongreye geleceklere be-
d11. Japonyanm askeri büt- dava vize verilmesini bütün 
~esi 491 milyon yen ve bahri konsoloslara bildirmi~tir. 
büt~esi 531 milyon yenden Bu kongreye yard1mda bu-
ibarettir. (bir japon yeni 4 Junmak istiyenler Londradaki 
lirad1r) Japon umum büt~e- Playhovse tiyatrosunda veri-
sinin yüzde k1rk ikisi hava, lecck bir Savitri matinasine 
kara ve deniz kuvvetlerine gelmeJidirler. 
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Bu ada1nlar kin1<lir? Ag1r yarahlan hayvaO' 
Ianna bindirdiler, gencin obas1na geldiler. 

Ü tsüka rc1ya pek ~ok sa yg1 göserildi ... 
Diger gen~te sopa ile ar· 1 Camm tamuya gönderd~ 

dmdan yati§ti, kafasma h1zla Yerde yatan aclamlard•~ 
indirdi. Adamm palas1 yere be§i ölmü§ ve ikisi ag1r ya· 
dü~tü, bu s1rada y1gitte he- rah idi, onlar1 hayvanlar111• 
rifin bileklerini yakalad1. EI- bindirdiler, geriye döndület 
leri iki demir k1skan~ aras1- gencin obasma geldiler. ()t· 

sükarc1ya pek ~ok sayg11•1 

na giren ugurlar ba§kam gösterildi. Bütün oba h~ 
yere y1kild1. Ustugarci, heri- bu, bugatoru görmege geldi 
fe kuvvetli bir tekme vurdu L ir ay kadar yegidi sabn•' 
ü~ ad1m öteye f1rlatb. 1ki dilar. Gencin atas1 ve ob•' 
gen~ Ustugarcinin yamna mn ba~kam yegidi obasind~ 
dizlerini öpmege ba~lad1lar. monku ahkoymak istedi· 
Ustugarci gen~lere sordu: Ütsükarc1 yalvard1, yu.ce b•' 

- Bu adam kimdir? kan Timu~inin buyrugun11 

Gen~ oglan §U cevab1 verdi: yerjne götürmek üzre §~Y: 
- Bunlar ugrudur. Bu hülcebele el~i göhderildigtol 

daglarda gezerler, buradan söyledi: 
Yigit albm bu bugaturlll' 

ge~en her yoluya böyle sal- guna dü§kün olan oba nal' 
dmrlar. Biz obam1zdan pk- kmdan Erbil admda bir bU' 
t?k. Horosana gidiyorduk. 

gatur yigit alpla birlik gei• 
Atam1z Uygur Türlde1 inden roncilik edecegini ve kendi· 
bir obanm önderi<lir. [ elile s"nin kulluguna ve arkadaf 
yerde yatan ölüleri göstere- hgma kabul edilmesini yal· 
rek: J Bunlar adamlar1m1zd1r. vardi, Ustugarci kendio' 
Bu bogazdan ge~erken ans1- dfö;kün olan bu bugaturll 
ztn pusuya ugrad1k, adamla- dönü~te yanma aJacag11t• 
r1m1u öldürdülerler, bizi tut- and i~ti, bütiln oba ha.lk1J11" 
sak ettiler. Üzerimizde ne alk1~Jar1 arasmda uia„~l~ftiS 
varsa ald1lar. Bcni d öldüre 1 (Arkas1 varJ 
ceklerdi. Ba~kanlarma yalvar· f oo · 

d1m, heni öldürmekten eJine J Yunan .. 
ne ge~ecek, sana ~ok arhk 
para veririm, ben yanmda Gazeteleri 
kalay1m, k1z karde§im gitsin, 
size dilediginiz kadar para 
getirsin dedim. Ugrular ba§
kam karde~imin kalmas1m 
istiyordu, ben de yalvar1yor· 
dum, sen yeti§tin, bizi kur· 
tardm bugatur, §imdi can1-
n11z1 size bor~uyuz. Beraber 
ce obam1za dönelim, seni 
babama göstereyim, bize ko 
nuk olursun. 

Dedi. 
Yegit Alp, cevap vermedi. 

Y erde tekmenin ac1siyle k1v· 
ranan ugru ba§kamnm ya• 
nma geldi, ayagiyle tilt·terek 
kalkmasm1 emretti. Hirs1zJar 
ba~1m gözünü a~h; ycgide 
kar§t ag1r sözler söylemege 
ba§lad1, gen~ Herledi büyük 
bir ta§ alarak ba§ma indirdi. 

italyadan ~ikayet<;,i 
Sofya, - Utronun Beigrat' 

tan ne§rettigi bir telg-raf• 
göre, Yunan iazeteleri ltal• 
yadan memnuniyetsizllk gCS•' 

I teriyorlar. Zira Barideki ttal• 
1 yan radyosu Venizelosun Gi: 

ritten verdigi beyannameler1 

1 ve tebligleri etrafa ne~ret• 
1 mektedir. 
~~~~~~~ 

Cocuk Bak1ciS• 
1 Aran1yor l ßir ya~mda bir ~oc•ga b• 
1 kabilecek bir Bayana ihtiy•f 
1 

vard1r. Kendisine iyi bak1' 

Iacak ve iyi bir maa§ veri' 
lecektir. TalipJer matbaadll' 
za müracaat edebilirler. 

,~,------>:::a::o-.o;--------~::...---------------------------Vali G. l{{1zun J)irik in yüksek hin1ayeler-indt 

Büyük Pehlivan güre1leri 
VE 

Futbol ma~1 
Zafer mektebi öksüz ve fakir (:Ocuklar1 ile C.H.F. Dolapb' 

kuyu nahiyesi binasmm tamamlanmas1 menfaatma 

;\lsancak Stadyon1unda 
Bayramm ikinci günü izmirin ·kuvvetli tak1mlan olan 

AL TAV - AL TINORDU 
Spor kuliipleri birinci ve ikinci talomJar1 aras1nda 

KUPA MA<;I 
Bayramm dördüncü günü halkumzm ~ok sevdigi ve ~ok• 

tanberi bekledigi Türkiye güre~ §ampiyonlar1 
Bandmnah Kara Ali, istanbullu Müläyim, Akhisarh R1fat, 
Adapazarh Cemal ve Afyonlu Süleyman ve diger pehlivall' 

larm i§tirakile büyük güre~ler 
Futbol rna~Jari: Saat 14 te 

II " 13 te ha§hyacakt_ir_ . .....__...._ __ ,/_ 

• 
lzmir Lisesinde yeti§enler 
cemiyetinden: 
izmir erkek lisesindc yete~en!er cemiyetinin senelik koP' 

geresi 15/3/935 Cuma gfü1ü saat 14 te erkek lisisinde toP' 
lanacakbr. izmirde bulunan arkada~lar1m1zm gelmesini yal' 
vartrlZ. (770) (17) 



Nihayet kuduldum 

f 

• 

Di~, ba~ agr1lanudan hayatin1 dain1i hir 
~aptan ibaretti. Fakllt gripin b~ni bu 1zttrap

. ~dan kurtard1. 

YÜKSEL RAKISI 
zaman zarf1ada Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

Gilt (Altan) tra1 b1tai1 fsve~ ~eliginden1 milimitrenin 
•nda bir kabnhg1Dda olup dünyada e§i yokhir 

Bir b1~ak ok1ar gibi 10 - 15 tra~ yapar 
~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
Tane~i 5 Kuru~ 

~~~~~~~~m·~•i~:·~·~·!fll~~·l8~11!111BRI 

TA yy ARE SiNEMASI t3ieJ1° 
BUG~N 

SENENIN $EN HAFTASI 
fki Neteli Film Bir Arada 

• 

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

111 ettikleri büyük komedi 

2-- Kaf este A§k · 
ANNY OMDRA'hm iki saathk kahkrha filmi 
3 - FOKS dünya hevadisleri (Türk~e sözlü) 
4 - Mild Mavz (Miki futbolcu) 

• 

Se 1 • Cartamba 15 de Pertemhe 13 de • 
8DS ar • Cuma 11 de Cumartesi on he,te 

~· Son 21,15 seansmda 'iki gönül bir olunca„ gös
·ur. Pazar, Pazartesi, Sah 15 de ba,lar son 21,15 • 

..... 1nda "Kafeste a§k„ gösterilir. „ 
g~~IKKAT:~Her1rüa son 21,15 seanslar1 "UCZ HALK 
~NSI„ dir. Fiyatlar 25 balkon 35 husust 50 kr. ........._,_,, _____________________________________ ~ 

( Halkm Seal ) 

Bu l!illerin En Tazesini 

1~ 0 
$:1:) 

'-< ::: 3 :s 
0 „ ~ -. ~ --(t --""1 0.. 0.. -('D -• -(lq -~ 
._j 

~ -:l -"' ,.J -· -· -vJ; -r'1"" ('t ..... .., 
'""'1 ·-

lzmirde umumi deposu Suluban civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticaretbanesinde bulabilirsiniz 

flcr vcrdc sahhr. Alarkava dikkat 
u • 

l!l6i6i•iä ~riMl!na .luli~ili6:dl·!l11a1l11l11t111lD!Nlli J111jB1111111l1~100 
41 E L ff A M R A idaresinde MilJi • 1 K.ütüphane Sinemasma s ! "BMmiASesni KrejErü LLrFORST'un eseri 1 
J Atk - lbtiras His· M~k ~Sa"!! fi!i N i 
41 ilive Olarak: iJt 
.il Paran1ount Jurnal (veni havadisler i> i Yüzde 30 - 45 tenzilät hakk1 ver~n karneler her ak- S 
41 ,am 21 seanslarmda kabul edilir. Pazartesi, Sah, ve ~ 
f!t <;artamba ucuz HALK günleridir. ~ 

13 MART 

Bakkallara Müjde 

1 Son dereee hassas, sagla111. zarif Vt' dan1gah 
otura k terazilerin1iz gcldi. Her terazinin 

fcvkindedir 
SATI~ YEFd: Suluhan civarmda (HÜSEViN HÜSNÜ 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. ~'!""""..__ ________ _ 

Eo eyi Bayram hediyesi 

S. Ferit 
1(01.„0NY.\ 

Esans 
Pudra 

KnE1\l ve 

Sahundan 

Olur 
T aklitlerini almamak 1~m 

daima F E R l T isim ve 
etiketine dikkat, 

M. DEPO 

S. Ferit (~ifa) eczanesi 
~~~~)U~bi~1Cbti~~rcJC~~~tjt~~11e 

I·k. 1·1 T s· Telfon u;c~n1c l (tc: an 1nemas1 3143 

6 Mart <;ar~ambadan itibaren 
Bütün lzmir halkmm görmek arzusile ~irpmd1g1 dünyanm 

en sevimli artisti MA R TA EG GER TH ve gen~ 
Alman y1ld1z1 HANS ~ 0 H N_K ER tat"afmdan 

temsil edilen 

f;arda§ Fürsti 
Dünya sinemac1hgmm e§siz eseri bugün gösterilme

ge betlanm1§tlr. Sinemam1z müdüriyeti bu luymetli §a
heseri sayg1h müdavimlerine takdim etmekle cidden 
bahtiyard1r . 

• aa m ••moow~ . -.~ i!:'3:'BilD1L""';\~~ .~ ~ S E A N S L A R 

Hergün : 15 ~ ~7 A-~9S v~ 2~ d~ 

1
• Hergün: <;arda~ Fürstin 15, 18, 21. Kilit Albnda 14, 

17, 20. 
· Pertembe akt"-ß S d 1 Türk~e Cuma, Cumartesi: <;arda§ Fürstin 9, 12, 15, 18, 21 
~ mmdan itibaren 0508 eV 8 arl Sözlü Kilit Atmda: 11, 14, 17, 20. [!1„„ ••• 1qr,··,···••:•'" .... ~„ ••• [!J ~~~lCJ:.~~~~ 
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haz1r kimse ve ~üphe yok ki H1ristiyanhk 
ileminin en yüksek muhitlerinin güzel ve 
se~me k1zlar1 idi. ~övalye Leopar, bu hayat 
i~in yarad1lm1§ güzel k1zlarm, bir mabedin 

· karanhk, esrarh ve küflü muhitlerine kapa• 
blmasma dogrusu 'u anda bir mana vere-
miyordu . 

Henuz vücutlann1 manasbrlara vermemit 
olan bu alb k1zm batlarmda beyaz ve kir-
m1z1 güllerden yap1lm•f ~elenkler vard1. 

Bu Gül Neye Dü~tü? 

Gizli mabedi kaphyan on iki k1z, ellerin~ 
de süsler bulunan iki oglan ~ocugu ~övalye
yi her halde görmiit olacaklard1. <;ünkü, ~ö
valye saklanm1ya lüzum görmemit ve ne ola
cag101 biran evvel anlamak merakile durmu§ 
ve bekliyordu! 

~övalye Leopar1 görmemit gibi bir halle, 
gen~ k1zlar güzel ve ahenkli sesleri ile dua
lar ve mezmurlar tagaoni ederek mabedi 
devretmiye ba,Iadilar. 

Vaziyet te hi~bir tehlike yoktu; hitta göz 
ve kulak i~in ~ok ho1tu ... 

~övalye Leopar saatlerdenberi devam eden 
enditeli ve can s1k1c1 vaziyetinden tikäyet~i 

Salibeddini Eyyübi No. 8 
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Täriki dünya, ~övalyenin parolayi söyle

mesini büyük bir helecanla bekliyordu. Eger 
parolay1 söyliyemezse, bu adam casus de
mekti, Ve... Bir anda bu deblize yalmz ken
disinin bildigi yerden ~u salacak ve bu ada
m1 burada su i~inde bogacakb. Fakat parola 
y1 bilince ~ok sevindi, ve; 

- Haydi, alk1§1m seninle olsue. gir i~eril 
dedi. 

Sir Kinet bu emre bir makina gibi boyun 
egdi, ve täriki dünyanm tarif ettigi üzere 
hareket etti, kap1ya ü~ fiske vurdu, kap1 
a~1bnca i~eri girdi. 

Zaten ~ok büyük olan hayret ve taacübü 
bir anda en büyük ·ve en yüksck dereceyi 
buldu: Buras1, öyle bir yerdir ki, tarif edile
mez. Daglar ba§mda, magara kovuklarmda 
böyle bir mabet hi~bir hayale s1gmazd1. En 
k1ymetli madenlerden yap1lm1§ büyük vesvesli 
avizolar, süslü ve renkli billurlardan kandil
ler, ~ok k1ymetli peygamber ve havvariler 
tasvirlerle süslenmi§ olan bu mabet, bütün 
ingiltere de belki de bufunamazd1! 

Sir Kinet, böyle bir mabedin böyle 1ss1z 
yerler de bulunacag1na ihtimal vermedigi gibi 
buna bir lüzum da görmedi. Fakat böyle dü
§Ünecek halde degildi. V e kendini hädise ve 
vak'alar1n seyrine kapbrarak ilerlemek istedi. 
Ayni zamanda täriki dünyadan da biraz ma-



CANAKKALE 
De Türklerle Kar11 Kar1ya 

Yuan : ANRI FÖY Türk~ye ~eviren : RE~AT SANLI Bay Yusuf Ak.: Elen isyan1 brsbrddl 
Fram1z ukerlerine doiru 

geien Tilrklerle müzakere 
etmek llzere· yüzbati Rokel 
Tlrk~ konutan bir adam 
alarak anlerine dotru yoru
yor. 

Fakat TOrkler Frans1z as
kerlerinin yan1na geldikleri 
zaman kendilerinin degil, fa
kat Frans1zlann onlann ayn 
olduklann1 söyliyorlar, tabii 
derhal biiyük bir karga§ahk 
bafhyor ve her iki tarafta 
birbirlerine atet a~1yorlar. 

Bu giirilltü aras1na karit· 
m11 olan müläzim Löfor 
Tßrkler tarafandan esir edi
lerek g&türülüyor. Nihayet 
bin milfktllltla diifman1 geri 
ka~1nyoruz. F akat bu arada 
da bir mitralyozumuzda el
den gidiyor ve Tiirkler kö
yln i~ne yayihyorlar. Ve 
onlan buradan ~1karmak i~in 
ye~den insanca zayiat ver
mek lbimgelecek. 

Tlrklerin bu oyunu esna-
unda iki zabitimizle bir de 
tercllman1 eair veriyoruz. 

Pek az 80Dra askerler 
ara11Dda garib rivayetler de 
danmeye bqhyor. 

Burada mülarim L&fer 
Tilrkler tarahndan eziyet 
edilerek bacaklarmdan bir 
ataca um11lar. Bunu kim 
g6rmllttü? Tabii hi~ kimse 
fakat ortaya ablan bu riva
yete herkes inanm1fb. 

Fakat sonradan bütün bu 
rivayetlerin birer yalan oldu
t-_nu anladak. Yakalanan 
zabitler Türkler tarafmdan 
sadece esir ediJerek kendi 
taraflar1na götürülmü~. Bu 
harbte T nrkler daima esirle
rimize iyi muamele etmi,ler 
ve k&rflmlzda mert bir ra
kib olarak d&gntmü1lerdir. 

Bu s1rada Kumkaleye hä
kim bulunuyoruz. 

,Sarlmany gemisinde bulu-
nan general Domad baJ 
kumandan lan Hamiltondan 
derbal imdat kuvvetleri is
tiyor. Fakat lngiliz ordusu
nun vaziyeti ile metgul olan . 
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lngiliz generab buna imkän 
olmad1g1n1 ve Frans1z asker
lerinin derhal Kumkaleden 
geri ~ekilmelerini emrediyor. 

General Domat istemiye 
istemiye ve ricat emrini ve
riyor. 

Bu kanh ~arp1§malarda 154 
kiti kaybediyoruz. 

Anadolu sahillerini terke
den askerler tekrar Seylan 
vapuruna bindirilerek Mon · 
drosa müteveccihen hareket 
ediyoruz. 

Kumkalede aj'tr surettc 
yaralanm11 olan 'yüzbat1 Fe
rero yolda ölüy<'r. Biraz son
ra yüzbaf101n cesedi bir ~a
dir bezine sanlarak geminin 
güvertesine ~1kanhyor. Her
kes cesedin Mondrosa götü
lerek, orada bir askere läyik 
1ekilde gömülecegini üanne
diyordu. 

Fakat böyle olmadi. Biraz 
sonra iki taif e geleren henüz 
sogumam11 olan yüzba11nm 
cesedi biri ayaklanndan, di
geri de batmdan tutarak sal 
Jad1Jar ve denize hrlatblar. 

Harp esnasmda insan ölü
me kar11 her ne kadar mer
hametsiz oluyorsa da, bu ya
pdan gayri insani hareket, 
oradan kurtulan askerler üze 
rinde ~ok fena bir tesir ya
p1yor. 

TÜRK MÜDAFAASl
NIN VAZIVETI: 

25 ~ubattan evvel Türk
lerin bogazlarm her iki sahi
lini kara hücumuna kar§I 
miidafaa etmek i~in iki k1t'a 
askeri vard1. ' 

Onun i~in yukaride göste 
rilen tarihe kadar, BogazJa„ 
rm her hangi blr noktasma 
asker ihrac1 ile oras101 !1gal 
etmek kolayd1. 

F akat yapbg1m1z iki taar
ruzdan sonra, mart aymdan 
itibaren Türkler niyetimizi 
anlamit ve Liman Fon Sanders 
pa1amn kumandas1 albndaki 
5 inci orduyu tetkil etmittir. 

(Arkas1 var) 
?FFZEV'6«_.,~~.i,m;:Z 
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16mat almak t~in arkasma döndü. Fakat kap1 
kapanmit ve $övalye bu süslii mabette yaln1z 
kalm11b! 

,S6valye, nastl a~1hp kapand1g1n1 bilmedigi 
kap1 &nünde derin bir heyecana diqtü: belki 
bir methal bulur diye mabedin htr tarafin1 
döndll, dolqb. Fakat ~kacak bir yol bula
mad1ktan sonra, buraya böylece hapsedilme
sinin ne maksada dayand1j'ln1 da anbyamad1. 
Bu hal, uzun bir zaman sürdü. 

,Sövalye bir müddet rüya gördügünü sand1 
Bagdad1n binbir gece masallannda zikredilen 
bir saraymda olduguna inanmak istemiyordu. 
Elini, kolunu oynatb, uyan1k olduguna ve rü
ya görmedigine inanch. 

Ancak sabaha yakm bir ~n sesi ve bun
dan sonra bir tak1m dualar duydu; hayretle 
etrafma bak1mrkcn mihrabm yanmdan esrar
h bir kap1 daha a~ald1. 

Söva]ye Cennette mi idi? „ "' 

Sir Kinet, epice bir zaman bu gizli ve 
tenha mabette kalmak suretile olduk~a me
tanet kazanm11b. Esasen cesur ve korku bil
mez bir. delikanh idi; fakat böylece, bir tu
zata dllfllrlllmU. gibi, akillan hayretten don· 
duracak bir mabede kapablmas1 onu biran 
i~ d6f6ndilrmiif ve bir dereceye kadarcla 

y1:::1H::::~ ... ..- 1 't# i°*mlriQ 
tt ~ANAKKALEDEN ~ 
i HATIRALAR i 
~Jii:tS Jii:tS~ 

* * * 
Liva Jenerah C. F. Aspinall 

Oglander'in eserinden 
. ATATÜRK ~ANAKKALE-

f 
VI NASIL KURTARDI 7 

Bu Türk mukabil darbesi 
1ayan1 hayret bir surette ve 
mükemmel haz1rlanm1,tir. Ge 
cenin sukimetinden bilistifa
de Altmc1 Loyal North Len
cashire taburu kumandam 
bask1na ugramamak i~in sir
bn zirvesine tarassut · posta„ 
Jan göndermitti. Fakat bu 
postalar fecirden evvel Türk 
bombaedanmn hücumuüa ug 
ram11br. 

Bundan sonra yar1m saat 
ters yama~tala lngiliz cephe 
hatti bomba sagnaj'tna tu
tulmu1tur. Arkas1ndan tak
riben saat dörtte lngiliz cep
he hatta her iki cenahtan 
seri top~u atefine tutulmu1-

Sabahleyin saat be1e ~ey
rek kala ufak hatb üzerin
den kesif Tilrk dalgalan ta
t•P geliyordu. lngiliz siperi, 
muhaccimlerin kahir taarru
zu i~inde bogulmu1tur. Sipe
rin muhaf1zlar10dan pek az1 
kurtulmuttur. 

Ayni zamanda &fag1 va
dide silähsiz ve te~hizat.s1z 
istirahat halinde bulunan be 
'inci Viltshire taburu sag ce
nahmdan yap1lan bir hücum 
ih baskma ugram1§ ve her 
tarafa ~il yavrusu gibi da
gdm1§hr. 

Be§ dakika sonra Türkler 
Pinnacleyi zaptetmi§lerdir. 
F akat bu noktadan Türkle
rin ilerlemesi Apeksteki Y e 
ni Zeländhlarm §iddetli mit
lalyöz ate§i ile durdurulmu§
tur. Laincester taburu Apeks 
mevziini tutmak i~in hat te
sisine muvaffak olmu§ ve ak 
1ama kadar mevkilerini mu
hafaza etmif rir. 

Bu muharebe esnasmd4 

••1d•• - Bqtaraf11 incide - &agtm geien bir •tlrle 
~ur& 0 U olduiundan Atinadaki ltal- dilliye Venizeloa •• 

Ankara, 12 (A.A)- Türk yan orta el~isi Yunan ba,ba- g&nderilen adaler ~ 
tarihi tetkik cemiyetinden: kam c;aldaris nezdinde te- k1demli y&zbltp • 

Türk tarihi tetkik cemiye- 1ebbnste bulunmuttur. Bay bir bahriye zallitl ft 
tinin kuruldugu gündenberi c;alclaris hadisenin vukuna mevki Ir•....,. 1u 
ulusal tarihimizin aydmlan- son derece milteesif oldugu- bir ~.OS,. •. 41.Jlel' 
mas1 i~inde ve tarih kurumu nu beyan Ae mesuliyetin llticalanna 9'1Mll~ 
batkanbgmda bilgisile, er- meydana ~1kmas1 i~in tahki-
demile, feragath ~ab~masile kat yapilacagm1 ve hasarabn 
degerli hizmetlerde bulunan tamir olunacag1m ilive et-
ve ebedi kayb1 arkada~lan mittir. 
arasmda büyük bir bo§luk Sofya, 12 (A.A) - Bulgar 
b1rakan Kars saylav1 Yusuf memurlar1na teslim olmu§ 
k~uranm ac1kh ölümü do- olan .-si Yunan zabitlerile 

lay1sile Türk tarihi tetkik ce- efrad1 bu geceyi K1rcaalide 
miyeti derin teessürlerini bil- 1 ge~ireceklerdir. Bunlar yani 
dirir ve yash ailesine ve yav- Karlovaya gönderilecekler 
rularma yürekten geien tazi- ve orada bükiimet memurla-
yet duygular1m sunar. rm1n nezareti altmda iskin 
f k b edileceklerdir. 
Ir 8 gru U l <;anakkale, 12 (A.A) -

Bay Teviik Rü~tii Ara- Yunanh asi kuvvetlerden bir 
sin izahatin1 dinledi firka kumandanile bfr mira-
Ankara, 12 ( A.A ) _ C. läy baz1 zabitler ve 26 nefer 

H. partisi kamutay grubu '. bugiin bir motorla Ayvacigm üzere Salain tersanesine 
bugün saat 15 tc toplanm1§ 1 Babakale limamna gclmi§ler- decegini bildirmi,tir. 
Di§ Bakam Ba) Tevfik Rü~tü dir. Bunlarin Dedeaga~tan Giritte htlk6met me 
Arasm verdigi izahab dinle- j evvela Midilliye geldikleri ve tekrar itlerine bql4Jlllf 
dikten sonra parti nizamna· j orada bannm1yarak hükume- Makedooyada r.aWtk 
mesinde yapilmast kararla§an 1 timize s1gmd1klar1 anlatil- fmdan tekedilmit olaa-
parti özel encümenlerini se~- ! m•tbr. ce efrad vukua geien m 
mi§tir. I Ayvahk 12 (A.A) - Mi- demelerde hükumet la 

M 1 H lk 1 dillinin Avcrof tarafmdan mn ugrad. zay1attan Ug a a e· i,gali dolay•siyle Ayvaliga aitr zaylata ugrami 

Vl
•nde kODSer i.tica eden Midilli valisile iki Hük6met telefatt 11 ve 

. meb'us dün lzmire gittiler. rablenn miktan 28 dir. 
Mugla 12 (A A) - Bu ge- ~·~ ~~ ~·i S 8 :;:: 2 

ce Halkevinde ~ayh bir kon
ser verilmjlltir. Konser ~ok 
mükemmel olmu~ baz1 par
~alar tekrar edilmi§tir. Kon
serden sonra garp musikisi 
ve msikimizin nasd bir yol 

1 Japonyan1n Asya i~in 
1 ledigi gizli emeller 

kovalamas1 laz1m g.eldigi ve 
garbtan ncyi almak icabetti-

1 
gi aniahlmi§hr. ---- - ....,,.. 
mezkur taburun kumandam ; 
fena halde mecruh olmu§tur. 
Bu esnada Rhododendron 
dag kolunun §imal farafma 
Mustafa Ke1J1al pa~an~n Rag 
cenaha Conk baymndan ~ift 
lige dogru dik tepe yanlarm
dan a~ag1 dogm tqiyordu. 

[ Sonu Yann) 
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A l ua 7.za 111 hir n1iislümau devleti kuracaklar 
bunun i<;in Mukdende bir konf erans toplan 

Pravda gazetesinin muha- tarafmdan mümessil riy 
biri ~aghaadan bildiriyor: etmittir. 

~ubat nihayetinde Mukden Konferanata lclil-Ural D 

de Japon militaristlerinin te- albnda Volgadan 
§ebbüsile gizli bir konfer8"1 Sovyet <;in huduna ka 
toplanmt~hr. Bu konferansa uzanan bir müslüman de'V 
<;in, Japonya ve ~1 an~uko tinin tesisine karar veri 
müslümanlarmm rubam, siyasi tir. Bu karar ve pra 
liderleri, yüz elliden fazla birrz hayali görWmekte 
Japop murahhas1, memurlar japonyad biriken sesse 
ve zabitler ittirak etmitler rin zihniyetlerini gaste 
dir. Konferansa Tokyedan itibarile ,ayam dikkat b 
Abdülkadir ve Abdürre,id maktad1r. 

a a m m m 
korkutmU§tU. Aradan ge~en zaman, ~övalye
nin her hidiseye hazir bir hale gelmesine 
yetitmi, idi. Bunun i~in, eli han~erinin kab
zasmda olinakla beraber mihrap yanmdaki 
gizli kap1dan kimin veya hangi umr.lmaz §e
yin girecegini bekJedi, 

, ~arki ~in Uluslararas1 
~imendiferleri Tediyat 

Moskova, 12 (A.A) - Tok ß k 
yadan bildiriliyor : an as1 

Sovyetler birligi büyük el- Bai, 12 ( A.A) - UI 
~si B. Yurencf He hariciye aras1 tediyat banku1 i 

1 

Fazla beklemesine lüzum kalmad1: mabe
de evväla beyazlar giyinmit ba1lara a~1k iki 
~ocuk girdi. Bunlar1 da gen~ k1zlar takip 
etti. ' 

Sir Kinet giren k1zlari birer birer sayd1, 
tam on iki olunca kap1 kapand1 kizlar, ayni 
fekilde ve hepsi de beyaz olmak üzere kili
selere mahsus ve melekleri and1ran ince cl
biseler giymitlerdi. 

On iki k1zin da yüzlerinde uzun tül örlü-
ler vard1. Yaln1z albs1mn duaklari siyah, 
albsm10 da beyazd1. 

Bu on iki k1zm güzel olduk!ar1 a~il~ftrcli. 
Güzel bir k1z ve kadm, örtn veya sanki arka
sJDdan da her zaman, her bfr uyamk bir 
delikanhya belli olmaz m1?. 

Delikanh, vak1a dini biitün bir H1ristiyan
d1? Fakat bu siyah örtülü alh güzel luzm 
dünyadan el ve ctek ~ekmit, belki de bu 
~öller ortas1nda mabede vücutlanm vakfetmif 
kr!lann bu vaziyetlerine ac1maktan kendini 
alamad1; beyaz tilllii alb laz da, fimdi ma
nasbnn hamisi, ve ileride tir1ki dilnya olmaya 

bakam 8. Hirota ve Man~uri heyeti banka reisligine D 

marahhaslan heyeti reisi B. zet B. Trip'i, muavinlij 
Tiensiyuan <;in dogu fimen- Pt6rdam bankasa mtldlltl 
diferleri hakkmdaki anlaf- Beyen'i se~mittir. 
may1 prafe etmi§lerdir. An-
la§maya Man~uri tediyabnm 
Japon hükiimeti taraf1ndan 
tekeffülüne ait bir nota ile 
verilecek e§yaum fiatleri tes
bit edilen bir Sovyet - Man
~uri protokolu merbuttur. 
anla,ma 22 Marita olmazsa 
23 Marita kati olarak imza 
edilecektir. _...,.... ..... _, __ 

lsparta 
\

7ilä)et ßileclisi 
lsparta, 12 (A.A) - Vi· 

liyet umumi meclisi dünkü 
toplanbsmda viliyetin 935 
biit~esini 302,466 lira olarak 
tesbit ve kabul etmi9tir. 

NESTLE 
Etiketleri büyük 

müsabakas1 

bu müsabakanin keti 
yaln1z fstanbul'da yap 
iin• say1n toplayac1lal'limllil 
bildiririz. Bununla bera 
Nestle etiketlerine k 
olarak verilen kupoalar • 
eskisi gibi, lzmir Ka 
handaki depomuzda ve 
cektir. 

Gelecek ketideaaiz 1 
rinci tetrin 1935 gllnle 
cinde yapalacaktir. 


