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VERSAY ANTI YIRTILDI 
41man hükumeti Versay muahedesini resmen y1rtarak 36 f1rkadan mürekkep 12 kolor 
"1duk bir ordu haz1rlamaga karar verdi. Bu karar A vrupada bir bomba tesiri yaph. Al 

manyan1n bu hareketi umumi harptanberi dünyan1n en mühim hadisesi say1l1yor 
---------- ----· - ---- - ~.:~~~- ----

~·8erlin, 17 (A.A) - Alman zeteler Versay muahedesini i raklar yar1ya kadar ~ekile- · Con Simonun ziyareti aref .- Londra, 17 (A.A) - Roy- 1 reti bulmak üzre lngiliz na· 
llaa1 bildiriyor: yartan Alman karar1m d1var cek ve askeri sabada hü- ' sinde vukubulan bu kararm ter ajansmm diplomatik mu- z1rlar1m Berline vaki olacak 
• ~· Hitler nekahat devre- ilin1 hurufati ile haber veri- kümrani haklarm• elde etti- beyaz kitaba kar§l fena bir habirinin bildirdigine göre 1 seyahatmm arefesinde ilin 
~ fe~irmek üzere bulu~- yorlar. ilk ne~riyat hädisenin gi .h~berini alan Alman m!J- f!lukabele te,kil ettigi~i s~y- bay Hitler lngiliz el~isiyle 1 ed1lmesini hararetle tefsir 
:-P Bavyeradan Cuma gu- vehametini tadil etmek arzu letm1n ba§tan ba§a duydugu hyorlar ve baza mahaf1l §•m- görü§ürken Almanyada mec- 1 etmektedirler. SOn milzake-
~ Berline avdet etmi§tir. sunu gösieriyor. di de 'Sir Con Simonun na- buri askerJik hizmetinin ih- ! reler esnasmda Almanlann 

de kabul ettigi Naz1r- Sunday Times diyor ki: miza~ oJmak s1ras1 olup ol- yasma sebep olarak Cuma hemen Frans1z ordusuna ma-
an bir~oklari ile uluslar Berlin miizakeratmm bir il}e mad1g1n1 suru1turuyorlar her ak§am1 Fransa ba§bakan1 1 adil 300,000 kitilik bir ordu 

Ya&iyeti hakkmda tet- yarayip yaramiy;icagam §imdi her §eye regmen vaziyeti as- tarafmdan meb'usan mecli- 1 istemek hususundaki airar-
ettikten sonra bugün kendi kendimize sorabiliriz. la feci telikki etmck tema- sinde vaki oJan beyanabm lart da nazandikkati calip 

Bunun yeniden tecile ugra- yülü yoktur. Bazt mahafil göstermi,tir. Almanyamn ka-
masa ~ok muhtemeldir. Umu firbna ge~tikten sonra vazi- rar1 Londradaki ecnebi dip-
mi emn!yet tehlikededir. yetiu i~ yüzünü daha eyi kav- lomatik mahafiJinin fevkalade 

Berlin, 17 (A.A) _ Havas ramak kabil olacag1n1 ve lä- hayretini mucip olmu§tur. 
kin ani bir aksülimelin de yni mahafil · Almanyanm 

muhabirinden : halde teessüfe 1ayam avakip karar1n1n Versay muahede-
Ba1vekalet dairesinin önü- doguracag1n1 söylemektedir- sinin befind maddesi yerine 

ne biriken binlerce ahakli Fdü- ler. kaim olacak bir tesviye su-
rere seslenmi1ler ve en i- a a E a m m 1J a 
sine te,ekkiir etmi1lerdir. 

- Bize bir ordu ve silih BA YRAM MA CLARI 
verdiginden dolay1 varol ~1k 
pencerenede seni alk11laya
bm. 

Diye bag1ran halk1n arzu
sunn yerine getirerek B. Hit-

Son karar1 ile Avrupaya 
altüst eden 

--------------------oooo------------------
Canka y al1 misafirler bu sabah 

Ankaraya )tareket ettiler 
• propaganda naz1n ler pencereyr: ~1km11 ve ya-

BAV GOAELS nmda 8. RüdoJfhess ve B. 1 
BAY HITLER Bayram1n birinci ve ü~ün

cü günleri iki ma~ yapmak 
üüere per1embe günü tehri
mize geien Ankara 1ampi
yonu <;ankaya ilk ma~1m 
bayramm birinci günü pek 
az bir seyirci huzurunda K. 
S. K tak1mile yapb. Hakem 
Futbol 8a§kan1 Bay Mustafa 
idaresinde yap1lan bu ma~ 
3 - 2 <;ankaya tak1m1mn le
hine bitti. K. S. K tak1m1 

1 

raya müteveccihen hareket 
etmitlerdir. Hay1rh yolculuk 
temenni ederiz. ea 10nra kabineyi i~ti 

davet etmittir. Kabine 
AL JE.nun ~1kannq birde 
~ milletine hitaben son 
~ haizi ehemmiyet bir 
LJ'aname nqrebnesidir. Bu 
~ mecburi askerhk hiz-
4; yeniden teaisine dair 
.._. Almanyan1n hazerl or

,.,..~L 12 kolordudan yani 36 

1 • ·· tqekkül edecektir. 
;:"dra 17 (A.A) - Ga-
lllli 11!!!.11 ~ ~ 

~ ~ ~I 

Göbels oldugu haJde görün
mü1tür. Co1kun bir heyecan 
i~ersinde ahali sarayan pen
cerelerine kadar sokulmu1 
ve Almanya herieydne Ü8lün 
dtye ba1hyan milli mar,1 te
re11nüm etmiljtir. Diger ta
raftan harp yiiitleainin ha-

1 

hras1m taziz eden merasim 
eanas1nda bayralilar yar1ya 
indirilmesi emri verilmiftir. 
Merasimden sonra ise bay-

sevinci ifade i~in güne' ba
bncaya kadar ~ekili dura
cakbr. 

Cenevre, 17 (A.A) - Al-
manyanm karar1 Cenevrede 
büyük bir hayretle kar11Ian
m11tar. Burada vaziyetin va-
him sur~tte haleldar oldugu 
ve yakmda Avrupa uzla1ma
s1 ihtimallerini her zamankin-
den fazla iuzaklatbracak bir 
husumet ve itiraz f1rtmas1 
kopacag1 kanaah vard1r. Sir 

::3 s s~ r•1 

ONVAZIYET 
magliip olmas1na ragmen ~ok 
güzel bir oyun oynad1. 

<;ankaya ikinci ma~101 Göz 
teke takamile yapb. Göztepe 
bu ma~1 1 - 2 kazand1. 

AJtay - AJr1nordu 
~1a~1 

Bayramm ikinci günü lz
mir öksüz ve f akir ~ocuklar 
menfaabna Altay - Albnordu 
tak1mlar1 aras1nda bir kupa 
ma~1 yap1ld1. 

Bir futbol ma~1ndan ziya
da boks ve güreti and1nyor
du. <;ok favullü ve sert bir 
1ekilde devam eden bu ma~ 
1 - 2 Albnordu lehine bitti. 

Son vak'a olmak üzere bir 
iki kutübün taraftarlar1mn 
bu oyunda yapbfl baz1 na

- Sonu 4 üncüde -

„ 

F rans1z bqbakam 
BAY FLANDEN 

görülmektedir Almuyanm 
yaln1z Versay muahedesini 
feshetmekle kalmayap aon 
milzakerelerin eaulanndan 
da maklllfllllt oldup kayd
edilmektedir. 

Cenevre 17 (A.A) HaYU 
muhabirinden: 

Almanyan1n son hareketi 
uluslararas1 efkäri umumiye 
üzerinde ~ok derin bir teair 
yapm11br. Zannolundujuna 
göre Alman hik6metinin bu 

[ Sonu 4 ünclide l 
--------------~-----~---~-~ 

Ha~e n K. S. K. tan bay 
Esadan idaresinde ge~en bu 
ma~ta - · GöZtepe-:-taklnÜ~Ök
fena bir oyun oynad1. Göz
tepeniu kor hatb ( Halid ) 
müstesna yok gibi idi. 

,---------••IH•n••-••••-•n• ..... •--• 
1lnan askeri mahkemeleri ihtilil hareke-

11.ain mes'uliyetlerini tahkik ediyor. Veni-
~ zelos isyan1 nas1l haz1rlam11 ? .. 

~, ptlrta, 17 (A.A) - lngiliz ve mumaileyhin daha fesat tir. birinci kolordunun fev-
._ ~z aefirlerinden son· hareketinin bidayetinde iken kaläde divamharb1 önümüz-
~"ioalavya, Türkiye ve söylemit oldugu nutukta va- deki Pazartesi günü faaliyete 
\li 

8 
Ya 1efirleri de Bqve- tanperverlik galeoe calacag1 bafl1yacakbr. • 

!\ · <;alclarisi ziyaret ede- Roma, 17 (A.A) - B. Ve-
~ fea;t hareketinin allr'atle nizelos yakmda Fransaya 

•e alik6nun avdeti gitmek üzere Radostan mu-
ebetile bilk6metlerinin f arakat. edecegi haber veril-

~erbai l ~ bildirmitlerdir. mekted1r. 
!tf ~e el~i B. Ruten Et- Atina, 17 (A.A) - Aake-
~: \'11n•niatan Cümburiyet ri mahkeme ihtiJäl hareketi-
~etinin elde etmit ol- ne ait tahkikat ve ist~ntakla 
'5::Sld neticenin Yunan rma devam etmektedar. Ya-

kabramanhiJn1n p1lan tahkikat Plastrasm 1933 
L bir delili olarak ta- Marhnda yapdm11 oldugu ne-
~1cledilec:ethü ve tim· ~ ticesi~ harekete kad~r uya-
1..:~ zimmamdarlan- K"J· yap g1den fesat tertababnm 
~erinin bu Yatanper- ~.; ne suretle hazulanm•f oldu-

birer timaali elarak 1 '' gunu meydana ~1karm11br. 
tla a6ylemittir. Ro- Bu hazirhkiar cumhuriyet mü 
~ B. Langa Ra- dafaas1 ismi verilmit olan bir 

i.„_. llllcGmetinin samimi Bütün fesad1n bat• heyet tarafmdan yap1hyordu 
........ ~~-etti tebriklerini bil- BA V VENIZELOS ve bu heyetin maksad1 hal-

IOdra Bqvekil B. auretinde ileri sürmilt oldugu km intihab1 ile iktidar mev-
1....__ •• _ B. Tittlle1konun mutaleamn vakayi ile teeyyiU !kiine gelmit olan <;aldaris 
~erinde bildirmit etmit oldupnu ilive etmit· - Sonu 4 ilncüde -

Miidafaanm gayretile ve 
Halidin gözel oyunu saye
sinde Gözteke ma~m1mn ilk 
anlannda <;ankaya müdafii
oin iki hatasm ostifade ede
rek iki gol yapb. Buna <;an 
kaya ancak penalbden atbga 
bir golle mukabele edebildi. 

Birinci devreyi 1 - 2 galip 
~1karan Göztepe ikinci dev
rede Muzrfferden de mah
rum olunca tamamile oyunu
nu bozdu. lkinei devrenin 
son yirmi bet dakikasm1 <;an 
kaya on kiti oynad1, ma~ ta 
birinci devredeki neaice ile 
bitti. 

<;Pertembe günü <;ankaya 
nm müebbeden boykot ce
zasi verildigi lzmire vurudun 
dan evvel ·Ankara m1ntaka
smdan lzmir mmtasma teblig 
edilmit olmas1 ilk ma~1n ya
p1bp yap1lam1yacagm1 tüpbye 
dü1ürmüttü.JiBu yiizden ilk 
ma~ta hemen bemon bi~ se-
yirci yoktu. . 

Miaafirler bu aabab Anka 

Almanyada siyaset f1nldagi 1 

Hitlerin konaflndan esen rilzkira uyarak d6nen bu fanl
dak döndükce hep askeri martlar terennüm etmektedir. 

Bu martlann mealine bakahrsa Almanyada evdeki kad1n· 
lar asker, bavadaki kutlar tayyare olacaklarclar ••• 
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Hay Allah kahretsin -
ne hasta bilir, ne yarah dü
§Ünilr ... Toptan herkese can 
dagalsa belki bu kadar vak
ti vaktine atmsga ba~Iamaz 

lar idi. 

Vatammz i~in ölmege mi 
geldiniz? Ya ni~in vatammz
dan t;.1ktm1z? Pelcälä! <;1kb
mz, ölseniz a ... Ölilm kar§I· 
mza gelince ahin görmü~ 
ördek kadar ka~ars1mz. Öl
dürecek adam bulduk~a bu
lutla yar1§an ka plan gibi l·o
valarsm1z. Öyle dagil mi? 
Sanki ald1gm1z canlar vücu
dunuza girecek! Sanki öldür 
dügiinüz adamlrnn ömrü si
zin ol~cak ! ... 

(Gittik\:e top sesi ~1k1§1yor 
Uay islfim uymr Zekiys oda 
mn bir kö~esine saklamr) 

idäm 
Atm! Ahn! Uyuyor aslan

lar1 uyand1rm. Simdi ~ehre
\. lerini kar~tmzda, pen~elerini 

gögsünüzde bulursunuz. 

Vücudmda ne var? Ha! 
Y aralarum~bm ... Y az1k ki ka 
zand1g1m kavga!.. k1rd g1m 
ktlm~lar,.. Dag1tt1g1m nrka„ 
lar... Hep riiya imis! Ya Rah 
bilälemin, ben acabe ne bü
yfik günan i~ledim f... Buh
ran it;.inde bile gözlerim k -
pand1k~a Zckiyenin, a~1ld1k
~a yine Zekiyenin t;.ekresi 
görünüyordu... Insan cehen
nemde iken kendini cennet
te hibi göstermek adaletine 
yak1~1r m1? ••• ,an buya. El
bette yaralamlah ~ok zaman 
dir... 0 kadar rüyalar1, hül
yalar1 ge~irmege ay1ar ister. 
(Top sesi s1k1§1yor. Hiddetle) 

Ah! dü§man kar~1smda 
adam bulamam1~ ta güllesi
ni kara topraklura, yal~m ka 
yalara abyor, bizi istihkäm 
i~inde görmekJe kendindinde 
daha ziyade yigitlik tasavvur 
edemez a. Hele bire iki bire 
beiz gelsin... daima kur~unu 
gogsümüzle, sün tisiine gön
lümüzle k1.1r~ila§mrga haz1nz 
Lakin o böyle gayreti kah
bahkla pasbrmak isteyince 
biz de elbettc Demirta~1 kar 
§1 turar1z.: 

{Top sesi ziyadele~iyor) 

Patlal Patla ! Bu kale de 
senin sesinden dcgil, i~inde 
ki ate§ kürr~yi p::itlatsa onun 
gürültüsünden bil.e korkacak 
bir kadm bir ~ocuk bulamaz 

Sill. 

Ne yalm~ inti'mtta imi~im! 
Vatan yolunda ölecek k1rk 
ki§i yoktur samrd1m. Galiba 
dü§man da Türkleri benim 

gibi görmu§ !„. Evetl Türk
ler söz arasmda vatam kay
betmez görünürler; o kadar 
kaybetmezler gibi görünür
ler ki konu§tugun adam1 ta§ 

tan yap1lm1§ resim zanne
dersin. Hele kar§1larmda bir 
dü§mnn göster ! .Hele vata
nmm mukaddes topraklarm1 
bir ecnebinin murdar ayagi 
ile ~igneyecegini anlasmlar. 
i"'.e o vakit halka ba§ka bir 
haJ geliyor. l§te o vakit o 
obah kebeli Türkler, o tath 
sözlü, yumu~ak yüzlü göylü
ler, o ~ifte ko§ulan öküzden 
farketmek istcmedigimiz bi
c;areler aradau bütün bütün 
kayboluyor da yerine Türk
lügun, kahramanhgm ruhu 
meydana ~1k1yor. En äcizi di 
§ile kihca, elile kur~una sa
hyor. Kimse serhaddin hir 
tasm1 - cn adi bir ta§m -
muhafozada yavrusunu koru
yan di~i aslandan, ana§ml sa 
kmnn erkek insandan geri 
kalm1yor. 

- Arkas1 Var -

• n 
•• • z er 

istanbul (Hususi) - ingil
terenin me§hur muharrirle
rinden H. V. Morthon ingi
Jiz banderah Lititia adh sey
yah vapurile gelmi§tir. ingi
liz muharriri gazetecilere 
~unlar1 söylemi§tir. 

"- Bu sabah Asari atika 
müzesile Sümet, Eti, müze
lerini, -=5üleymaniyeyi ve Aya 
rofyay1 gezdim. Hepsi de be 
ni son derece aliikadar etti. 
Bir millcti tammak ic;in eser 
lerini görünüz diye bir d3.r· 
b1 mcsel vard1r. Bu sabah Sü 
leymaniye camiini gördükten 
sonra bu darb1 meselenin 
dogruldugunu bir deva daha -
anlad1m. 
Kü~ük Asya hakkmda bir 

kitab yazmay1 dü§ünüyorum. 
Tazm tekrar Turkiyeye ge
lere Ankaraya kadar gide
cegim. 
Cumhurreisi A tatürkün yap 

hg1 ycnilikler hakikaten §a
yani hayrettir. „ 

y 
Bir ya§mdo bir ~ocuga ba 

kabilecek bir Bayana ihtiyat;. 
vard1r. Kcndisine iyi bak1-
lacak ve iyi bir malUi veri
Jecektir. Talipler matbaam1-
za müracaat edebilirler. 

\ 7ali G. ~äzun l)irik in vüksek hin1avclcrinde 
"' ol 

e• • 
gure~ er1 

V'a. 

a 
Zafer mektebi öksüz ve faki?' t;.ocuklar1 ile C.H.F. Dolaph

kuyu nahiyesi binasmm tmnamlanmas1 menfaatma 

1\lsancalr Stadvon1unda 
Spor kulüpleri birinci ve iki~ci tak1mlar1 arasmda 

KUPA MA~I 
Bayramm dördüncü günü halk1m1zm ~ok sevdigi ve tok

tanberi be ..ledigi Türkiye gürc~ ~ampiyonlar1 

Bandirmah Kara Ali, fstanbullu Müläyim, Akhisarh R1fat, 
Adapazarh Cemal ve Afyonlu Süleyman ve <liger pehlivan

larm i§tirakile büyük güre§ler 
Futbol ma~lar1: Saat 14 te 
Güre~ 11 11 13 te ba§hyacaktir. 

( i-iaikm Ses1 ) 
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11 F ahamet Dam§ „ a 
Maceralar pesindc ko~tum ko~tum yoruldum, 
Yarab arslan gibi kügreyipte vuruldum, 
Kamm akb göl oldu bu gölü i~enle1· var; 
Gömün beni mezara mezar da olmasm dar ... 

Dünyada ya§ad1k~a hayat bana hep dard1, 
Etrafmu saranlar f1rtmah rüzgärd1, 
Biliyorum sonunda ac1 ölümde vard1; 
Bile bile atanm bu ölüme kendin.i ... 

Ah yalmzhk yalmzhk ne kadar azap eder, 
Hepsi bende bulunur 1zd1r p, ac1 h!der 
Bilmiyorum scnide vicdamn buna ne der; 
Bunlari soruyorum yalmz kcndi kendime ... 

.Adnan (iünal 
• e • zm1r l sa8.•U•& ... "" 

Ufukta batarken ag1r agir gün 
Kararm1~ sula„dauta§arkcn hüzun 
Y amanlar 1~1g1 bu gice ölgün 
Süzülen mehtaba dnld1mda b:i.kbm. 

Y1ykanan sahildc sulal'lm engin 
Bunlarla muttas1l aglar1m bitgin 
1~1g1 gezerde suda köstenm 
Süzülen mehtaba kald1mda bakd1m. 

e 

BUCA H. 

r 
- Fe\ hana -. 

Hissiz gecenin hüznüne dalm1~ olarak l<1z, 
Hieran ile firkat ile §Chvet ile a§klz .. 
Muzlim geceden dert alacaksm? verecek h1z, 
Hieran ile firkat ile ~ehvet ilc a~k1z ... 

Bir an o yanan kalbi a~1p daglayacaksm, 
Gönlünde de arbk ac1 göz ya!llari aksm, 
Sen, ah . . ne kadar aghyacak . . aghyacaksm; 
Hicrarl ile firkat ile §ehvet ile a§l tz„. 

u 
Ufuk sahil her yer albn, 
Kalb1m yalmz k1vramyor; 
Pek amans1z a~krm, 
M levlcrle hep yamyor ... 

Ga'l.enfer Sükrii 
~ 

e • • 

DUYGULA 

Hicranla kmlm1§ zavalh kalbim, 
Bir k1r1k kcmandir hüsranla inler, 
Hayatm darbesi benim rak1bim; 
Hayatta b na C§ yalmz elemler. 

Hayk1ran l·albimi baglar kemamm, 
Y ad1m1 her zaman daglar kemamm; 
Hüsran seslerile aglar kemamm. 
Bir nur nrarm~1m gönlümde bugün 

Gccenin mchtabma baksamm1 bugün, 
Kmk kemanum yaksak m1 bugün, 
Bende ahu gibi aksamm1 bugiin; 
Bu c;ürllyen knlbim bir tamir ister .„ „ 

Vecihe )~. SöJL1t 

•• • 
<< Y. A. » a 

Yanarken i~1mde kor gibi hieran, 
Ä§knnm alevi kalbimi yakb, 
Zavalh gönlüme bir y1Id·z akd1; 
insafs1z~a yakb bu kalbi hieran ... 

Ruhumsun deyerek bcn sana taphm, 
Nedim gibi alev ~ilenkler yapbm; 
Seni Allah sand1m dindcn de sapbm. 
Sihrine kapilup o gözlerinin ... 

A. 0. 

e;;be er 01 ! • • 
Ne o, nghyormusun ? . . Acmm gen~ligine ... 
Ncden kalbine yaptm, her habray1 igne ? .. 
Durma ... Al ~u paym1 giden zevkten kendine 
Sevgidir bu, ge~ince, böyle ac1.s1 kahr ! .. 

* "'„ 
Eger ~u ge~en hayat dönseydi tekrar geri 
Derdim: : Bogma : i~inden dolup ta§an kederi 
Haydi sen de ol hiraz, ömrümün derbederi 
Sonunda her kalp böyle, a~km hanc1s1 kahr. 

„ " I~ 
1 
~ 

1''"111 
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l{arantina 
BAN1 KEMAL 

1r;
I lid 

•• 
K1z1l k1z1l bu kan rengin, Ozu09 r Di eriz " -
Tcsirile kalbim sarho~ „ -
Deniz gibi ruhum engin, ·\fozaffcr ~ükrü, bc§ parmak kitabm1 tenkit etmi~tir. ~ 
K1z1l renkli a~kim ~ok ho~. tenkitle berabcr ge~ geien yaztlar haftaya ~1kacakbr. Ör:U 

f„"ahatnet l)an·~ dileriz. 

G 
:---- Gi~di ~ie ;e~i;d~cird~ ~k.~lmasmdan ileri j~ 

lri Harhlar scfcr!nde ada, Bo- hyordu. ( 1768 ) de a~ 
nifas adh bir ~övalyeyc ve- Osmanh - Rus seferindetl • 

y rildi. sonra <;arhk hükümeti y•' 
Ondan Venadiklilere inti- man bir politika takibiile 

kal etti. (1644) te l\11s1ra sü- ba§lad1. ~imalden kendi o( 

· rillen K1zlaragas1 (Sünbijl)ün dulariyle, cenuP.tanda or~0: 
bindigi gemi. Malta korsau- doks mczhcbindcki ahah>" 

ilk A vakla lllS, r~lor~l i h ilc'tlik ßaslad1 ... 
.,/ .t • , 

(> <>~ 

HÜKÜMET VAL IZ slsArJl IV!UHTARIYET VE-
RINCE GiRIT RUMLARI ISYANI GEr •tsLETE[~rJ{ 

OEV M T t h ER „ 
• 0: ~ 

Miläddan altm1~ asir evvel 
Girid Ege havzasmda en yü
ce bir varhkti Orta Asya 
yaylasmdnn Anadolu yohlc 
denizden ve Tuna vadisi, 
Makcdonya yolile kadaran 
muhtelif devletlerde o hav-
zaya gelen Türk irkmdan 
kavimlar, Giridi de i~gal et
mi§lerdi. Bu ada Ege hav
zasmdaki öbUr adalardan ve 

yar1m adalardan evvd büyük 
bir medeniyct merkezi oldu. 
„3000-6000 M. E." y1llar1 
arasmda yava§ yava§ kurulan 
Girid medcniyeti Mins edh 
krallardan dolay1 Minos me
deniyeti ismini ta~1r. 

Adanm ~nrki Akdcniz or-
tasmda ve Asya, Af.ika, 
Avrupa sahillerine knr§1 bir 
mevkide bulunmas1 tarihte 
mühim roJler oynamasma im
kän verdi. ~arktan zaman 

1 M. Urhnn Tau 

zaman gelen gö~cmenierin 

yapbklar1 degi~iklikler sona 
crdiHtn, tam ve mi:.stakar 
tarih devri ac;:•ld1ktan sonra 
Gii:t, büyük devl ... t 1e in h1r 
sm1 tahrik dn ekten geri 
kalmad1. Fge havzas1 mede-
niyetiri„ dahi! olm1yan ba .ka 
kuvvctlerden Giridi, siyasi 
ve askeri mülahazalarla, ilk 
cle ge~ii·cn Rumal1Iard:r. 

Onlardnn, ortn cag tarihi 
ac;1hrken, Bizans imparator- , 
!uguna ge~ti. Miläd1n 827 y1-
Jma dogru Abbas ogullarz 
namma hareket e -.len Ebu
hafs Ömer adl bir is1äm 
kumandam tarafmdan zapto
lundu; • iiz otuz be~ sene ka
dar o vaziyette kald1. Bugün 
Kandiye dcnilen ~chir, isläm 
istiläst zarnanmda yap1lm1~b. 
963 Y1hnda Bizans impara
torlugundan Nikfor F okas, 

lan tarafmdan Girid önünde kt§k1rbnak suretile Osrna~ 
zapto!undugundan V cnedik- imparatorlugunu i~gal etlllt 

lilcr alcyhinc harb a~1ld1 ve yolunu tuttu. 
adaya Osmanh askerleri ~·- ikinci Katerin, bu politilc' 
kar1ldr. Bu "'nretle ba§byan nm häliki idi. VaktiJe Ru~' 
Girid barb1 tan 25 y1l sürdü ya hizmctindc bulunan SotJ' 
vc nihayct Köprülü oglu ri adh bir Rumu Akdell~ 
Fa21l Ahmed p ~amn himme adalarmda ve k1y1larmda 11 

t:le adanm zapb itmam olun §tyan Rumlari Osmanhla' 
du (1669). aleyhine ayakl.and1rmaga IJle 

Osmanhlarm Giridi altnak mur etmi~ti. l§te bu ada~ 
ugrunda ne lrndar kan dök- Tiiyestede on iki gemi d~ 
tüldcrini anlamak i~in ynlmz natb. Bambros Katzatonis 11 

son Kandiye muhasa „nsmda minde bir korsamn idaresioe 
yüz bin ki~i kaybettiklerini vcrdi. Akdenizde ihtiJäl prO 
kaydcbnck käfidir. pagandasma giri§ti. Türk tJ 

Girit, Osmanhforin idare- rihJerinde Karaka~an di1' 
sine ge~tikten ~onra yüz amlan bu korsantn s1k „~ 
sene kad~r sessiz ya§ad1. ugrad1g1 yerlerden biri ae 
Romahlara, Araplara ve Ve- G" "d d d 

,. • 1r1 a as1y 1. t/ „ 
nemkhlerc knr~1 zaman za- Fakat Girid rumlar1, ,...• 
man fevcran etmi§, kan terinin propaganda~1laraJJ1 

dökmü§ ve döktürmi.i~ olan güler yüz göstermekle b~..-" 
bu ünlü adamm böyle yüz ber ai;.1kten isyan bayra~ 
yd silik bir hayat ge~irmcsi, acmmm~lard1. Adadaki inii•: 
Osmanh satvetinin engiligin- Himan halka hücum ciit'etJ 
den ziyade 25 sene süren göstermi~lerdi. J 
son harpten halkm y1lgm ve (Arkas1 '1!1>1 



Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, saglan1, zarif vc dan1„r;al1 
oturak terazilerin1iz geldi. 1-lcr t erazinin 

f evki ndedi r 
SATI~ YER.I: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ? 
~MI~) Ticarethanesiclir. ___ ___.....,_. ..__,__ • 

Nihayet l1:urtuld 

Di~, bas agnlarindan hayat1n1 dain1i bir 
~zaptan ibaretti. Fakat gripin heni bn 1ztirap
~dan kurtard1. 

En eyi Bayram hediye 

S. Ferit 
l<OLON)"A 

E s ans 
P udras1 
KRE~l V@ 

~<lht111ll<t11 

Olur 
l alditlerini almamak i~i• 
daima FE R i T isim ve 

etiketine dikkat 
M. DEPO 

S. Ferit (~ifa) • ecza11es1 
::ld*~**~*" Bayram günlerinizi T A N sinemasmd,~ "e~iriniz >+ 

B!a~ p~ra!i!!~~~~!~<i~or ä 
1 En Yeai Dünva fhn adislcri >+ 

2 - Miki karikatür ~ 
3 • Binlerce figüran, milyon!arca dolar sarfile vücude & 

gelmi§ ve bu sene dünya filim müsabakasmda 
birincilik kazanm1§ olan yegäne• filim ~ 

KI ZIL .CARICA >f. 

4 - a1a~:ra;ar:~tn U~an ~eytan 
~ ~ . ... .... 

SEANSLAR 
'< Bayram münasebetile hergün 

•z.d <;ari~a : 9, 12, 15, 18, 21. 

~~~~R~~U~~~anQl~eytanlar: 11, 14, 17, 20 . 
. ~!~:Re~~~~ 

( Hal.lan Sesi ) 

Bu Pillerin En Tazesini 
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izmirde umumi deposu Suluhan civannda 
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( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 
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POU 
TRA$ 

~ULLA 1 

• 

18 MARf 

D 
Golt (Altm) tra b1~ag1 isve~ ~eliginden, milirnitrenin 

onda bir kahnhgmda olup dünyada e~i yoktur 
Bil' b1~ak ok§ar gibi 10 • 15 tra§ yapar 

~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
'"ran ·si 5 l(urus „ 

~w------------~~---------------------

~ Y .. SEL RAKISI 
' o Az zaman zarf1nda Kabadayi 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 
~~~~~~~~~:=~:'*~*==·--
~ TA YY ARE SINEMASI T3~~;0 • 

~ 
~------~~~.,....~------------~~-------

Her yerdc satthr. 1'Iar~caya clikkat ~ 
t; 1 !Jlu tit!1Jlhl~~I ~~·tlt il:IJ, ll!nit mi:1\1Tu l~ i :J!: ~ ~ 1 !UJJ;1i1,IJ ~ 1\211 Ji iJ1nßl!!1 ~ !~~ ~ 
~ E L ff A M R A Idaresinde Milli ~ ~ 
~ Kütüphane Sinemas1 ~ ~ 
1: Bu ak§am ~1 seansmdan itibaren BA YRAM i~in ha· : ~ 
fli z1rlad1g1 zengin program1 takdim ediyor. ~ ~ 
~ Tamamile TÜRK<;E SÖZLÜ ve ~ARKILI ~ ·~ 
~ ~-· x•iif 
J Bosna Sevdalar1 S ~ 
~ ~v 

8 d Hergün saat 11 de ba§lar. 13, 15 ayram a 17, 19, 21,15 seanslar1 yapar. 
Fransa Akademisi azasmdan GEORGES OHNET'in 

bütün dünyaca tanmm1~ ölmez taheseri olup 
GABY MORLAY ile HANRI ROLLAN'm 

temsil ettikleri 

Demirhane 
Müd ürü 

~ iläve Olarak : 113" 

~ Paraniount Jurnal S „ izmirde bu kadar kuvvetli bir filim daha gösterilmemi,tir 

~ en son dünya havadisleri ~ •= N U H U N G EM 1 S 1 
~ ~ ~: Aynca: Tamamen renkli bir kahkaha filmi 
~ DiKKAT: bugün 18-15 ve 17 seanslarmda son dcfa ~ ~ Türk~e sözlü FOKS dünya havadisleri 
:; ola1a1:e MASKELI KADIN bu seanslarda fiatlar 25, " ~ 
~ 35 ve 45, talebe 20 kuru~tur. S ~-·iif .tt ~ 
~ . . ,. ~ .~ B .. 
~ BAVRAMDA: Sinema 9,30«la ba§hyacakttr. Saat 13 ~ ~·: U g U ß 
~ kadar duhuliye ve birinci mevki 25 kuru~tur. Gece 21 ~ ~ Son defa olarak herkesi? begendigi ve istedigi 2 filim 
' seansmda karneler kabul editecektir. W ,) l(afcste A~k lk1, < 1i1niil H1 • ()funca 

• 



De Türklerle Kar§I Kar§ya 
Yazan: ANRI FÖY Türk~-eye <;eviren : RE~AT SANLI 

lngiliz ve Frans1z donan
mumm sanrdugu muazzam 
mermilerin, Türk ukerinin 
kuvvei meneviyesini k1racak 
zan ediyorlar. Fakat bu kor
kun~ infilaklar Türk askeri-
ne zerre kadar vetmiyor ve 
bir kan toprak b1rakmak 
iatemiyorlar. 

Vapurdu' ciürbinlerle Afi
baba iatikametinde ince bir 
yol fark ediyoruz. Acaba 
teplanmiz bu dar ve daghk 
araziden yokar1ya ~1kardabi
lecek mi? 

1 Mayis Cumartesi. -Ni-
bayet bize karaya inmek 
emri verildi. 

<;nnkn alanan malumata 
gare, zayiatmuz pek büyük
m61. Ben toplan ve hayvan-
lan indirmemek tartiJe yal
DIZ to~u efradanm karaya 
~kanlma11 i~in kam nday1 
elime ald1m. Simdilik müthi" 
aurette 1ars1lan piyadeye 
belki de yard1ma mecbur ka
lacaiJz. 

Nihayet 'bnyßk sandallar 
llan bir bm1 denize indiril
di. To~ zabitlerinin hir k1s
m ft btlttln efrat karaya 
pbMja bazulamyor. 

BirU 80DI'& ADdallanm1z 
aaldle yaklq1yor ve karaya 
plcmaia bqhyoruz. Fakat 
tam bu 81rada bir Turk ubu 
• JUi bapm1zda pathor. 
B~ok ukerler yaralamyor
lar. ftte bizim i~in fena bir 
Mtlangi~ 

Nthayet karaya ~1k1yoruz. 
•n biitüa efrad1 köyön i~in 

ayakta kalmat birka~ eh
~ arkas1na yerle11tiriyo
rum. Ben etrafta oJup b~ten 
leri anlamak i~n kü~ilk te
penin ilstnne kadar yuruyo-

Buradaa •aziJetimizin ne 
bdar teblikeli oldugu bütün 
pplakl1g1 ile anlatiliyor. Önii
mtlzde ancak 1500 metrelik 
bir arazi var onun arkasmda 
JUrk ukerleri boyuna mer
.U yaidmyorlar. Tekrar geri 
tllnl1orum ve adamlanm1 bir 
U ileri e dojTu •~vkeder k 

-6-
Tiirklerden kalma bir sipe- •uar•'e.'"•mm:s-•'~ 
rin i~ine yerletiyoruz. ft ~ANAKKALEDEN ! 

Ak,am ~ökmege ba,lad1k- i HATIRALAR Q 
~ silih sesleri azabyor. Bi- :a:::t:;w::a::ts ~ 
zim hemen saiJm1za yerle,- * ~ * 
tirilen 7,5 luk iki top müte Liva Jenerah C. F. Aspinall 
madiyen ate" ediyor. Oglander'in eserinden 

Donanma gösterilen lüzum ATATÜRK ~ANAKKALE-
üzerene mütemadiyen ate~ VI NASIL KURTARDI 1 
etmege devam ediyor. 

lngi1iz donanmas nm en 
kuvvetli gern 'lerinden olan 
Kuin Elizabet 381 milimetre
lik 8 to~u ile 865 kilo ag1r
hgmdaki muazzam mermile
rini A ibabaya savuruyor. Bu 
mermiler korkun~ bir taraka 
'le infilak ederek muazzam 
bir ate, bulutu havaya yük
seliyor. 

Harp bütün cephcde de-
vam ediyor. Acaba lngiliz 
ve Frans1zlar Türkler tara
fmdan denize dokülecer mi? 
i~ ve cesur askcr olan Türk 
ler büvük zay1at vennelerine 
ragmen nefes almadan bize 
hucum ediyorlar. Gece bulun 
dugumuz k6yden pen uzak 
olm1yan bir yere kadar so
kuluorlar. 

Bulundugumnz yerden za
fer ve sevin~ avazelerini i1it
mege ba1f1yoruz. Onlar1n yap 
bg1 büyük fedakirbklar ö
nünde geriye ~ekilmehe mec 
bur oluyoruz. 

Biz to~u ate,i ile Türk
Jeri geri ~evirecegimizi zan
nediyoruz. 

Fakat onlar hücumJerine 
devam ed1yorlar. Senegal 
askerleri büyük zayiat vere
rek ve karma kan,1k geriye 
ka~1yorlar. 

ilerlediklerini göstermek 
ve top~u ateslerini daba ile
riye dogru uzutmak 1~1n 
Türkler k1rm1z1 hava fitek
leri yakayarlar. 

Bütiin gece hüyük bir mil-
cadele ile ge~iyor. Nihayet 
sabaha kar,1 Türkler siper
lerine ~ekiliyorlar. 

Bu gece zarfmda ölenlerin 
sayis1 tabminlerin ~ok üstün
de idi. 

(Arkasa var) 

Diger cüzütamlara dahi 
yeni batta uygun gelmek 
üzere geri gitmeleri i~in emir 
ne,red'lmi~tir. HiJI K tepe
sindeki Hint k1t'as1 hücuma 
ug1·amnd1gmdan e11 son geri 
~ekilen bir k1t'a olmu~tur. 

Ögie vakti lng;1iz hattt 
Dheshire s1rb ile Damak~eHk 
dagkolu üzerindcki dördüncü 
Avustra)ya livasmm sag1 ara
s1nda bulunuyordu. Takriben 
ögleden e,·vel saat yedide 
Jeneral Birdvood <;iffik me"Y
krr in mantz bulundugu teh
likeyi idrak ederek Lone
Pinc Tekr.amda - ki be~ir.ci 
Connaught taburu a mensup 
bulundugu 29 uncu livaya 
derhaJ iltihak i~n emir ver
miftir. 

Bu tabur Agalderenin yu
kar1sma dogru yürümil§ ise 
de vadideki umumi kan11k
hktan harbe gec;ilmi,tir. 

Saat ikide Jeneral Godley 
~iftlik ile sagmdaki yüksek 
araziyi i!lgal etmege emir 
alnia§hr. Bu lrlandal1 tabur 
yiiksek araziyi kolayca i~gal 
etmi§tir. 

F akat Pinnacle lngilizlerin 
elinden pkm1, ve ~ftlik ga
yet a~1kta kalm1sh Binaen
aleyh ortabk karard1ktan 
sonra irlandah! .r bir~ok 
mecrubu kurtararak liva Je
neralmm emri ile Cheshire 
11rbna ~ek In iilerdir. 

Agus osun sonuncu ak~a
mmda dört gündt:noeri de
vam eden Sanba„1 rnuha-

-reb si nihayet bulmu,tur. 
14,000 ki,iden faz)a zayiat 
veren ve ihtiyab bulunm1yan 
Jeneral Birdvood }en'den bir 
hareket ve gayreltc.: buluna-

Bayram 
Ma~lan 

( Ba,taran 1 incide ] 1 
hot haraketlerden bahsetmi-~ 
yecegiz. 

Birbirlerine yeni!m;ye da-
yana1yan bu takamlann böyle 
husu1i ma~ kabul etmeleri 
de her beide ~ok hatahd1r. 
Her iki tarafta bulunan baz1 
f&hislerin biraz deha sport
men olmalanm tav5'ye ede
riz. Bu ma~t gören yabanc -
lar dahi s3hadaki naha~ ha
rekeHcrden müteessir olmu~
lardsr 

<;nnknya takim1 ~ehrimizde 
yapbg1 ik' temasta lzmir 
seporcul~ ; üzerlnde iyi b!r 
tcsi yap • e kez hü
ki'1meti 'z"n bu güzide tak1-
m n bastnda elen ka "L 
reicd bay Saffetb b · t• arl a
dk~m1·n '> yai at · 

Cok tc m. !llp:">rcdar yc.-
ti!tf ren iz mri i I · defa bir 
futbo C'U k filec<iyJe ziyarcte 
p-eli 1 n .;: udiy J. 'i l f yap
bgmnz seyahatJardaki inti
balanm1za fazla bir~ey iläve 
edecegim'zi tahmin etmiyor
duk. 

Fakat bugün lzmir kulüp
lerine mensup arkadajfar 
hakks da duygula11m1za ~ok 
um'mi v~ karde~cedir. 

fz 'rde spor \'e sporcu 
va:d1r. Yal uz h'!r y~rde oi
dugu gibi org n'z:tsyon nok-
sana ö e ~arpmaktadir. Bu 
ezeli d rt yalmz lzmire ait 
olmadzg ndan ahnmamak li
z·md r. 

<;ankayahlar fzmirliJere, 
kar k~ spoi \:Ulara ve yakm 
a?it lanna gordükl„ri gaze
t c'le n ·• 1 ... ttar! k a 1 1 ar-

1- sporcu s'fah ~ mütale
nm o 1 nu , ayni zamnn
da gazeteciyim. Fiki lerimi 
oi-ada yaz ak · tiyo um. Lut· 
fen ruü•mad~ buyurunuz. ...,.., 
cal< vaziyette degildi B 
su · tle ancak pllna ka 1 

surette SU)'& dlPal~tür. 
(Ark ... m v \.) 

1 

Habe1istan1n Müracaab 
Habe,istan imparatorlugunun Cenvredeld ~ 

Habqiatan ihtillflar1n1 uluslar demegine 
ettigini teblig etmi,tir. 

es emama 
Versay anb yutdch 

OOHOO 

Ba taraf1 1 incide 
taz1 hareketi hasebiledir. 
Zira bu suretl~ Almanya 
kend · sini müzakere i~in daba 
haz1r ikh addetmektedir. 

L mdra 17 (A.A) Royter 
te'" Ajansmdan hay Von 
N. urathin Berlindeki lngilte
re el~isi Sir Erik Filipse ver
d:gi malümata göre Almanya 
ordusunun mecburi hizmet 
e • s1 üzeri e mevcudu 500,000 
ki~iye balig olmuttur. Sir 
John s·mon i e bay Edenin 
ziyaretl tine gelinc Lordra 
diplomas' mnh:i "lde iki ka · 
1rnut b lirkm ' tcd·„. Baz la.1 
ing liz kabincs'nin yeni bit 
s!yasal haz1rhga mP.ydan ve-
rd:) me i i~in bu s yahati 
k1sa bir m\iddete tccit etrni
ye tercib eyJiyecegi fikrin· 
dedirler. Ancak ekseriyetin 
dü~üncesine göre Sir John 
Simon bir defa tecil edilin 
z'yaretin dehemhal bu sefer 
yukuuna karar verecektir 

lngillz nazirlannm Berlin 
seya '1af lerinin tecili Lord 
ed nin Moskova ve Vartova 
seyahatlerine de tesir ede
cektir. Likin esas mesele 
Versay n uahede ind wl<i as-
ken ahkAman fesbi keyfiye
tinin 3 Subat tarinli Frans1z 
lngiliz beyannamesinda der
p~ edildigidir. Filkakika bu 
beyannamede Frans1z ve ln
gihz hükC1metlerinin versay 
mu hed'sinin be~inci madde.11i 
yeri •e b1r t k1m emniyet 
.:.n la§malarmm "kair.e ini 
arzu eyledikleri a~1kca t s
rih etmekte 1cli 

Moskova 17 (A.A) - Ha
vas muhnbirinden. Ahnanya
nm kararr burada derin bir 

on Vaziyet 
- Ba~taraf1 1 inc1de -
kümetini devirm k 1di. Bu 
kilatin Atina ve P'rede 

0 ~ubesi vard1. BunJar Ve
elos ile V ( nizelist nrkanm 
nni, oJdugu paralarla Bir 
k Azi ve taraftar kayde
ordu. hayetin reasi Veni· 

losun tahsi dostu olan ge
ral Papoulos dirki 1ilndi 
vkuf bulunan esha• ara
dad1!'. Bu tetkilit izilan
bilhassa i~lerinde uf ak 

r süngü bulunan bastonlar 
v:zi cdiyordu. Gerek kara 

gerek deniz kuvvetleri 
bit ve efrad1 arasanda pro 
ganda devam ediyordu. Bu 

t tetkilibmn parolas1 fU . 
1 : 

"Cumhuriyet teblikelidir." 
Hamhklar oldak~ ilerle-

hayret uyandarmlfbr. Ba 
rar efkin umumiyeyi 
edebilmekteu ~ok uzak 
ve agir blr hatadu. 

Mevcud kanaatlara 
Almanyamn filadea 
iddialar1n1n lnlne 
Versay muahedeaini u· ad• 
m11 olanlann tun bir i 
dile ge~ilebileceldir. 
lngilterenin nasd Wr 
hareket ittihaz edecejiai 
Sir Con Saymen 1e,alla 
gayri muayyen tariM 
edip etmiyecejini merak 
mekle beraber So.ytMlr 
n · yet meseleleri mnMttlll 

sindeki vaziyetini 
mek niydt:Dde olmaJip 
ds ada hud olacak ••-' 
le intizar edilmekteclfr. 

Viyana 17 (A.A) - f.1a 
mubabirinden N.,.. • 
Tegablat guetesi 
haklan ~peyen All•Wmi• 
agu mes'aliyetini 
rek bu hadiae VU11&J- • 
hede1indenberi A.nil ... 
~1kan badiaelerin 
midir diyor. Ba 
Berlin muhabiri 
yeti1me orduoun da 
faza edilece;ini 
Bu suretle iki orcla 11111•...
cak ve AJman ..... aw.
pan1n en mlihim kt~ •• „.-.~ 
rinden biri olacaktar. 
Hitlerin karan 
fevkalide hqecu•a1 
olmu1tur. Bu beyecaa 
nubuzluia ka'fl Wr 
aupap vatifesi rlrenk 
rm icapettireceji fe:Yla•lll 
masrafa timdilik ollaa 
likesizde giri1mek 
bahsedecektir • 


