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SUCLULAR CEZAl. NACAK 
Hükiimet taraftar1 "Elinikon Melon" yazd1~ ba§makalede, "Su~lulan cezaland1rmassak 

Yunanistamn temellerini ~amur üstüne atm1§ olacag1z. Venizelistleri, bize yapmak iste
dikleri gibi bo~azl1yal1m, öldürelim demiyoruz. Fakat onlar1n, bir daha k1m1ldam1yacak 
§ekilde ltol ve kanatlar1ri1 k1rmal1y1z, ~ünkü Yunan devletinin temelleri bu ~amurlar •• • • • 

Uzerinde hi~ bir zaniaü saglamla§m1yacakt1r. " Demektedir. 
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Merd Türk Ba§hakanmm IAI~anyanm soli karar1 ingilterenin protestosunu mucip oldu. 
mertce sözleri Ingilterenin Almanyaya verdigi :notan1n mahiyeti nedir ? 

Atina, 19 [Hususi} - An- ! ya ortak oluruz. Elen ulusu- Londra 19 (A.A) - Ba- : hakkmda ittihaz etmi~ oldu- f.sefirine Alman hiikumetine ve uluslar kurumu bilyük 
karadan bildiriiiyor : nun vatan severJigine olan kanlar meclisinin Berlin hü- gu karara mütealik beya- bir nota tevdi etmesi i~in meclisinin i~timaa davetini 
L_ Ba~vekil ismet fnönü isyan sars1Imaz inamm1z eksilme- kümetine bir nota verecegi natfa bulunmasm1 istemi§ ve icab eden talimall vermi~tir. talep eylemek niyetinde olup 
"4lreketinin bastmlmas1 do- mi~tir. Dost ulusun bu ac1 ve Sir Con Saymenin Berlin Sir Con Saymen ~öyle de- . Zannedersem bu notu bugün olmad1gm1 sormas1 üzerine 

imtihandan a\:1k almla ~1ka- seyahatinin bu notaya bagh mi§tir: ögleden sonra tevdi edilmi§ Sir Bon Saymen ,öyle de· 
cagma inamyoruz. olacag1 haber verilmektedi. lngiltere hükirmeti daha bulunacakbr! . Bittabi nota mi§tir :. . 

"Size §UDU da söylemek Bu notada Almanya hüküme- §imdiden bu mesele hakkm- AJman hanciye bakanma Bu 1k1 meselenin tetkik 
isterim ki her vakittan üstün linden uluslar kurumuna av- da Frans1z ve italyan hüku- tevdi edilmeden önce onun edilm~kte bulunduguna sizi 
o!arak Yunanistana dost ve det etmege ve mü~terek hir metlerile temasa girmi§tir muteviyahn.1 i~~~ V. e~em~m temi.~ ede~ilirim. 
Yak1a1z. Onun liyakath hükii- . . . k b 1 1 H"k. t b 1. d k' 1· .1. ancak tevd1 ede1d1g101 sef1r- D1ger bir saylav fransaz 

k 
emmyet s1stem1 a u ey e- u ume er m e 1 ng1 1z . t 

met adamJan, hi~ ku§ umuz •• den ögrenu ögrenmez nota- ve talya hükiimetterinin de meye amade olup olmad1g1 
yoktur ki, bugünkü gü~lük- Hi·caz KraltDI nm ne,redilmesi i~in muktazi nota gönderip göndermiye-sorulacaktir. Diger taraftan 
leri yenecekler ve dost yur- · 1 tetbirler almm1i;llr, cegw i 111ekilndeki sualine bay 

lngiliz kabinesi Almayamn „ 1 · 1 y 

du kurtaracaklard1r.„ ()Jdiirn1e { JstiyenJer Bay Lensbüri bükümetin Con Saymen 111u cevabi ver-

' 

son kararmm V ersay muahe- " 1 .,. 
HALKIN SES - Merd d d l..>ari·,·\],•ltl(II vaziyeti Amerika hükümeti mi111tir: 

enamesini ihlal demek ol u- f ".J' Y Türkiyeoin merd Ba,bakam I ile ve sulh muabedenamesini Bu hususta beyanatta ba-
gunn kabul etmi~tir. lunamam. tarafmdan söylenen bu söz- I imza edilmi§ bulunan diger 

ler öyle ümid ederiz ki Yu- Berlin 19 (A.A) - ngiliz devletlerle müzakere etmek - Sonu 4 ünciide -
. d 1 1 k' notas1 t evdi olunmu§tur. ~ ~ ~ ~ a. v a a. namstan a äz1m ge eo a 1s- ~ ~ ~ 6 a ..- a a 

Ba1bakan General . leri yapacak ve bundan ev- INGILlZ 01~ BAKANI ou··nku·· .. 
ISMET INÖNÜ vd bir k1yafet kanunu dola- IZAHAT VERDI gure1ler 

le.y1sile Yunanistanm Ankara 
1 

y1sile baz1 muhalif gazetele- Londra 19 (A.A) - Avam 
~~si Bay SakallaMpulosa §U rin Türkiye aleyhinde söyle- kamarasmda bay Lansbiiri 
~yanatta bulunmu!jtur : 1 n e-n sözlerden ötürü de büyük hariciye bakamndan Alm an-
...._"Dost yurdun duydugu ac1- bir hicab da bulacakbr. yanm mecburi asketi hizmet 
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. A vni Dogan lngiliz hükiimeti harp büt~esi 
Ankaradan l)öndii ni art1rmak i~in f1rsat buldu 

Lonclra19 (A.A) - Avam müdafaasm1 i~ab1 vechile 

Bay Avni Dogan 

b 0~ haftadanberi Ankarada 
Ulunmakta olan C. H. F. 

Qiläyet idare heyeti b~§kam 

d
ily Avni Dogan dün lznaire 
611rnü§tür. 

l l<ütahya saylav1 Dr. Bay 
b litfü Kardar ve farka ba§
„::kan vekili Dr. Bay Käm-

Kenan aziz ba1kam Kar 
td~}'akadan istikbal etmi11ler
lt, 

b„ li111ire geldigi gündenberi 
r \i~iin lzmiri kendisine ve 
tri( V ot a&1na ~ekmege muvaff ak 
d ~11 ve bulundugu ~evrede 
\> '1111a temiz bir fazilet ha
b '-1 estlrmege ~ah1an ve 
l\'IJ.ttda da muvaffak olan bay 
ti~lli Dogana ho§ geldin de-

kamaras1nda ordu büt~esi t~nsik maksad1yle büt~eyi 
tabminab läyihasm1 tevdi hiraz fazla~a§brmak mecbu-
eden harbiye bakanhg. mali riye!indeyii. . 
milste~ar1 demi~tir ki: Lazim olan yalmz zab1tan 

Almanf.ln1n son karar1 ve efrat„degil faka~w ayni za• 
~erine ana vatamn deniz- manda yuksek teknige uygun 

den h~~ad ... ~~ ve . ~ar~a~~ j .malzeme ve eslihad1r. Pek 

Venizelöl 
Y ahudi imi§ ! 

Atinadan bildiriyor: Veni
zelos Rodostan Romaya git
mektedir. Art1k Yunanistana 
ayak basm1yacag1m söyle
mektedir. 

* • • 
Son günlerde ~1kan baz1 Yu-

nan gazetelerinin iddialanna 
göre, Venizelosun ba 'Jas1 an
as1l Yahudi imi§ ve Selänik-
te dogmu§ ad1 da Bünyamin 
imi§. Gazete bu idday Veni-
zelosun yegeninin ne§rettigi 
bir tercümei halden almak
tadn. 

Rodos, 18 ( A.A ) - 8. 
V enizelos ile karis1, tarafdar
lan Napoliye gitmek üzere 
Reks vapuruna binmi§lerdir. 
Vapur hareket etmi~tir. 

Hallnn Sesi - V enizelo· 
sun Anadoluda yedigi §&· 
mardan sonra gine böyle 
ahmakca bir harekette bu-
lunmaga kalk1§mas1 bu iddi
anm pekte dogru olmad1gm1 
gösterir. 

Bir Y ahucii bu kadar bu
dulabk yapar m1 dersiniz?. 

lngiliz Harbiye Bakam 

yakmda mütebass1slar tara
fmdan bu babta derin tetki
kat yap1lacakbr. Gelecek se
ne i\:in memJeketin havadan 
müdafaas1m isläh maksadile 
bütceye 450 bin lngiliz liras1 
konulacakbr. Bu tedbirler 
tamamen tedafüi mahiyette 
olacakhr. Gerek ingilterede 
ve gerek ecnebi memleket
lerde sahil müdafaa tertibab 
pek eski sistemde · oldugun-
dan bu tertibatm modern te
rekkiyata intibak ettinlmesi 
zaruri bulunmaktad1r. 

Hicaz Krah 
IBNISSUT 

Londra (A.A) - Röyter 
ajansm1d Mekkeden ogren
digine göre, lbniuuuda kar· 
11 bir suikast yapilm11br. 
Kral Mekkenin büyük camU 
civarmda silihh ü~ ki§inin 
tecavüzüne ugrlltnt&, fakat 
bücum edenlerin ü~üde 1'ra
lm muhaf1zlar1 tarafmdan bir 
§ey yapilmalarma imkän b1-
rakmadan öldürülmü§tür. Su
ikssta te§ebbüs edenler Y e
men zeyyidlerinden idi. .„ 

izmitte Celtik 
Tetkikab 1 

izmit 18 (A.A) - Ziraat 
bakanhgmca viläyetimizin ~el 
tik sahasm1 tetkik etmek 
üzere gönderilen ~eltik mü
tehass1slarmdan B. Harun 
Aziz tetkiklerini bitirmi~ ve 
raporunu vermi§tir. Mütehas 
s1z topraklar1m1z1z pirin\: ze- ' 
riyatma elveri§li oldugunu 
ancak fenni ziraatm tatbik 
edilmesi i~in daha önce su 
mühendislerinin ~izecekleri 
plän dairesinde sulama te§· 
kilib yap1lmas1 läz1m geldi
gini söylemittir. 

i 

'"fekirdagh Hüseyin Pchlivan An1erikada ve 
'Türkiyede ta1unn11~ n1e~hur l\1üläyim pehli

van1 ~O dakikada vendi .., 

I 

• r 
I 

~ 
Amerika ve Türkiyede tanmm• me1hur Müliyim pehlvan 

Dün Alsancak alanmda l lzmirli yamab Hüseyin ald1. 
öksüz ve fakir ~ocuklar men- Ba§ altma Günanl Hamdi ile 
featma icra edilecek olan Somah Abdüsselim ~1kblar. 
yagh güre§ müsabakalar1 ya· Yar1m saat devam eden gü• 
pild1. Bu güre§te Türkiyenin re!l ~idden zevkli ve beye-
ba§ta geien k1ymetli pehli- canh ge~ti. Neticede Hamdi-
vanlar1 i§tirak ettiler. Alanda nin tehlikeli bir bask1mndan 
bin be§ yüze yakm güre§ kurtulam1yan Abdilsselim 
merakhs1 vard1. pes etti V e güre1i de Hamdi 

ilk güre§e destelerde ba§- ald1. 
Jad1. Bu smifa bet pehlivan Günün ve mevsimin en giizel 
i§tirak etti. Neticede bet kar§1latmas1 Tekirdagb Hii-
fepeli Adem kazandi. seyin pehlivanla Müliyim 
KÜ~ük ortay1 Bucab Meb- pehlivan aras1nda idi. Bütün 

med kazand1. büyük ortay1 [ Sonu 4 ünciide ] 
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· BaK:samz a askeri dü~ma- Kimdir o? 
mn önüne girinceye kadar Zekiye 
k1rba§ degnek kullanm1ya (Yüzünü göstermemege ~ah-
mecbur oldular. ~imdi bir ~arak) 

kere dü~man göründü. 0 k1r Kimse yok efendim... Ben 
ba~la süngü ile getirdigimiz denizim ... Abdullah aga ile 
askeri ileri gitmekten k1hn~- beraber hizmetinize tayin et-
la süngü ile degnekle men- mi~ler idi.„ 
edemiyoruz. isläm 
("5iddetle yerinden kalkarak) Bu ses baksamz a ben ka~ 

Estagfurullah ! Bu kale se gündür yatiyorum? 
nin atbgm toplarla almmaz. Zekiye 
Elinden gelirse git Azraille (Gayet hazin bir ses ile) 
arkada~ ol. iptida hepimizin Ben bilir miyim? .. Her ge-
camm alsm. Ondan sonra ce yammzda idim... Bir ~ok 
belki... zaman oldu ... 
Dü~manda görmüyorum ki isläm 

kendiuden he§ ki§i kaular Buraya gelseniz a ... Bura-
i§inde yuvarlanmad1k~a biz- ya ... Daha yakm. Siz kim-
~en bir ki§inin ruhunu se- siniz? 

Zekiye mavata göndermek mümkün 
olam1yor ! 

Zekiye 
Yarabbi ! Ben §imdi ne

reye ka~ayim? On iki gün
dür akb §imdi ba§ma geldi. 
Ben de kendimi ne güzel sak 
hyor idim. Bu gün ona da 
meydan kalmad1. 

isläm 
(Gittik~e §iddetini arbrarak) 

At at tek ba~1ma, bütün 
kuvvetine kar§I gelmekten 
~ekinirsem Türk nam1 bana 
haram olsun, bir k1rik k1-
lu;la sekizini yarim saat ko
galachg1m askerlerden na
mert olay1m ? 

(Yine yataga y1k1hr) 
Zekiye . 

(Bu sözleri i~ittigi sirada 
yerinden kalkar. Gitgide te
la~a ba~lar.) 

Yine kendini hasta ede
cek ... 

(Daima kendini setre ~ah§arak) 
Kirn?.„ Ben?... Bendeniz 

mi?„. Bay Miralay sizin hiz· 
mctinize„. 

isläm 
Ah ! Mümkün degil... Al

lah iki Zekiye yaratmaz. Göz 
lerimde aksin nas1l ikile~ir, 
ben ona hala hayretteyim. 

(Ellerini tutarak) 
Söyle„. Söyle Allah a~kma 

söyle yaralanmdan bayild1-
g1m zama'n senin kucagmda 
m1 yatbm. Buhran i~inde iken 
gözümün önünde daima do
la§an sen mi idin ? Sen, Ze
kiye sen degil mi? Allah a§· 
kma kendini saklama !.. Sen 
Vallahi Zekiyesin. Eger de
gilsen ben mutlak §ehit ol
mu~tum. Allah bana Zekize 
k1yafetinde bir melek gön
dermi§. Söyle eger bir sev
digin varsa onun ba§1 i~in 
söyle, dünyada m1y1m, Cen-

isläm nette miyim? 
(Yatagmda toplanarak) (Arkas1 var) 
~~~~ ~~~~ 

Yunan ihtilä ini~ Son; M:ü-
nasebetile 

Ü~ Perdeli Kanh Facian1nl~ir Perdelik Ko1nedesi 
Kom§u memlekette isy;m Atina - Girit 11 - iki ta 

~1kmas1 üzerine, Akbabay1 raf ordularmm yalm§ istika-
ha~p cephesine U\:urduk, Al- metf erde harekct ettikleri 
d1g1m1z telgraflan aynen ne~
rediyoruz : 

Girit, 9 - Madam V eni
zelos, kocasmm ev haricinde 
istikläl ilän etmesine izin ver 
mi§tir. 

Atina, 10 - Asi donan
mada erzak kalmad1gmdan, 
efrat ve zabitan birbirini ye
mege ba~lam1§lard1r. 

Girit, 10- Hükiimete sa
dlk dört tahtilbahirden alhsi 
asilere iltihak etmi§lir. 

Atina, 11 - Bugün hava 
soguk oldugundan iki taraf
ordulan mevzilerinden ~1ka
mam1§lard1r. 

Girit, 11 - Dün, adam1z 
üzerinde gayet yükselcten 
bir tayyare ge~tigi samlaraK 
telä§ edilmi~se de, athg1 bom 
balardan kirlenen Venizelo
sun §apkas1 muayene edilin
ce bunun bir ku~ oldugu an 
la§ilm1§br. 

Atina, 11 - K1taahtmz, 

ileri hareketine ba§lam1~sa 
da asilerc tesadüf edeme
mi§tir. 

Girit, 11 - K1taatim1z, 
ileri hereketine ba~lamu~sa 
da hükumet kuvvetlerine te
sadüf edememi§tir. 

i§in birbirine raslamad1klar1 
anla!i1lm1§hr. 

Girit, 11 - K1~ §iddetlen 
mekte, tarefeyn ordulannda 

kömür, odun sobai ihtiyaci 
artmaktad1r. 

Girit, 12 - Asi ordunun 
rahats1z olmadan ilerliyebil-

mesi i~in, harp sahasmdaki 
yollarm asfalt yap1lmas1 dü-

§Ünülmektedir. Bu tasavvuru 
yerine getirmek maksadile 

Venizelos italyadan yüz mil

yon Jiret istikrazma karar 
vermi§tir. 

Atina, 12 - Askeri hare 
kat bu §ekilde dcvam ettigi 

takdirde, isyamn kan dökül
meden bastmlacag1 muh k
kak saydmaktad1r. 

AKBABA 

Cocuk ak1c1s1 
ran1yor 

Bir ya~mda bir \:Ocuga ba 
kabilecek bir Bayana ihtiya~ 
vard1r. Kendisine iyi balo.
lacak ve iyi bir maa~ veri
lecektir. Talipler matbaam1-
za müracaat edebilirler. 

1 

r 

1 

Pam 
! h 

klar1m1z: Kurban 
e ilecek 

Ankara (Hususi) - Ziraat 
Bakanhg1 be§ senelik pamuk 

plamnm tatbiki ve kamuk 
islah i§inin zamamnda ba~a-

bilmesi i~in bir kanuu ~1ka
nlmasma lüzum görülmütür. 

Be§ senelik plän, dokuma 
fahrikalanm1zm muhtac ol-

dugu uzun telli pamugun ye
ti~mesini ve her ytl d1~anya 
ak1p giden milli bir servetin 
memlekette kaltnas1m ede
cektir. Dokuma fabrikalari
m1zm istedigi kalitedeki pa
mugu alma i~in Adana, Es
ki§ehir ve Sakarya mmtaka
larmdaki plam ~ah§ma hayli 
ilerlemi~tir. 1937 senesinde 
Ege mmtakasmda da plänh 
~ah~mamn iyi verimleri ah
nacakbr. Anckk Ziraat ba
kanhg1 pamuk islah i~inin 

kanuni bir müeyyideye ~id.: 
detli muhtat; oldugunu gör

dügii cihetle bu kanun läli
hasm1 haz1rlam1~hr. Bakan

hk bu läyihamn lc.isa bir za
manda kanuniyet kesbetmesi 

istenmektedir. Bakanh bu 
kanunla ekilecek pamugu 

tayin etmege ve bu ~e§id

lerden ba~kasmm ekilmesini 

menetmege salähiyeti olacak
tir. Kanuna muhulif harekel 

ayram1n1n : 
Cilve erinden: 

KURBANLAR 
Üstü ba§t dü§künce, zayif 

bir delikanh. gen~, gnzel bir 
k1zm yamna yskla§b : 

- Kurbanm1z olay1m .. 
K1z döndU, delikanJ1y1 te

peclen brnaga kadQ;r süzdük 
ten sonra: 1 

- Te§ekkür ederim. de
di, ben daha yaghsm1 ariyo
rum l 

HEDIYE ! 
S1k, güzel bir k1z, kuyum 

cunun cemekän1 önünde dur 
mu~, elmaslan gözünden ge
~iriyordu. K1hgmdan zeugin 
oldugu anla~ Jan ihtiyarca 
bir adam kulagmm dibinde 
f1s1ldad1 : 

1 

l 
1 
1 

YAZAN 
H. 0. ly 1 d Tefrik 8 

as a§ar ar 1 No. -66· 
~ ' (., t .; - - 00 lt.~ i.P1. 

Kalenin ba~ 111uhaf1zt Scyhülcebd hazretleJ'l' 
nin oglu gcli:yor <liye ~bütün 1nuhaf1zlar1r. 

kar~1 <;1kn1asu11 en1ret1ni~ti 
Yigit alp gözünü bile k1p- §Ismdan Ütsüka.1c1y1 görunct 

maga liizurn gcrmiycrek clini bütün muhaf1zlar §U bnyurll' 
koluuu sallayarak ~ad1ra ru vrrdi: 
girdi. Dört adam bu kadar <;ab1k kar~t ~1km, ,eh' 
läkayit!ige kar~i §a~1tm1~lard1 zade hazretleri geliyor. , 
yerden kalkan be~inci adam Bütün muhaf1zlar 5 ahn ~1 

ellerinde s1ynlm1~ palalarile Im~ yoHara dizildiler, Otsil' 
ne yapacaklanm §a~n·m1~ karc1y1 selämh:i.d1lar. üts6' 
kalm1~ o!an arkada§larma karc1 kalenin i~ine girin~1 

hitaben ~u söz)eri söyJedi: her yönden kendisine el bir 
- ~eyhülcebel efendimi- lanarak hürmet gösteriliyor ..., 

zin oglu Hahd, tiz varahm du. Y ollar1 bilmedigi i~in öPf 
ayagma kapanahm dedi. de giden adama §U su•

1 

Herifler elle1fodeki palala- sordu : 
run kmlarma soktular, eile- - Nereye gidiyoruz . 1 

- Begendiginiz bir ~ey bl 
rm1 kavu~tutarak, yhritin Anam döudü §U ceva 

vbrsa, size bay.·am hediycsi -
.
1 

k 
1 

kar$ISma geldi'n, yalvarma* verci : 
o.ara a~ayim. 1 ya ba~lad1lar. - ~eyh hazretlerinin kÖf 
di ~1z gülümiyersk ce\·ap ver Ütsükarc1 adamm söyle- küne degilmi §ehzade . ? 

dikletini tet~amiyle duymu~- Ütsükarc1 derhal kendi~ 
- Evet, i~erideki dclikan- 1 d · kll tu. Kendisini ~eyhükeLelin to_p a 1.'. .b. a§m~. .evet ma oi' 

h ho~um~ g:tti ! d -d G y - ogluna benzettqderine mem- m1n a onune eg 1. ene 
YAH~JDiNiN KURBAN 8 l d tt.le 8 nun olmu~tu. 0, zaten kaleye arma cvam e I r. ) 

Salomon, bayranu tebrik nas l girecegini dü~ünüyordu. _„, _ _l~~a_: Var 
i~ia elimi s1karken ace!e ace $imdi kolayhkla girebilece- 1 
Ie söyledi: g·ini anlad1gmdan scvinmi~ti. 1 DünyaDID 

- Biyz de s1·zi•1 Layrama Ad 1 k 1 d. 1 - , 0 
am ara ~u ar~1ng• ve.- 1: ,· En 80 .. yu·· k 

i§tirak ettik„ - Buralarda ne arars1mz, 
- Nasil? tez varm at1m1 gezdirin, ke- H k Jl • 
Yakasmdaki ro>:e~i göskI- yigide buraya gctirin. 1' ey e er1.. . 

edenler hakkmda cez.ei hü- d" · 1 1 : I~lerinden ba~lar1 oldugu Alb bin kaden yüksek 1' 
kümler de bulunacakt1r. D · k ] I )• - emrn, ans1z1zm ya a- an a~1 an bir adam -iU cevab1 ginde, tepesi granit kayalar" 
Y. gos a. vya lad1Jar„ Cepledmi aradun, verdi: örtülmü~ Rusmu:r dag1 Arne' 

metaiik yok„ <;aresiz, gru~u --- ,Sehzademiz, uiz bura- ' rikmun en güzel fakat ,, 
A te~em • i teri kurban ettik ! larm bek~isiyiz, kalcnin iier vah~i havaiisindedir. 

i 
~ KESILECEK C:.EY yö:lünde hizim gibi birt;ok Amerikahlar bu dag tet>' 

stanbul, [ Hususi] - On Y <;ocuk sordu : karakoHar vardtr. Uzaktan lerinde 927 y1hndanberi gra' 
senedenberi münhal bulunan - Baba, bu bayram bir gelenleri g·özetleriz. Dedi. nitleri oyarak Amerika dedf/' 
Yugoslavyanm Ankara elri- ·· J • • k d b .. ··k s 

r ~ey kesecek miyiz ? Utsükarc1 o gece güzel ve ebm ur~n ert uyu a 
ligw i ata~amiliterli0'1-ine tayin · · V t C f · Lt'fl ·~ Evet yavrum: Kurban rahat bir uyku ~ekt~. Irtesi mrn; a~mg 011. e rsm, 
edilen kaymakam Novitza almaktan ii nid:mizi!„ günü ~u buyurugu verdi: koln ve Ruzveltin heykelle' 
Rako~evi~ diin ak~amki eks- . . , . ~ ~- ~--~~ _ Ben yolu ~a§irdim, bo- rini yaptyorlar. 
presle Anka1·aya gitmi§tir. ~erefine nail olacag1mdan ' yuna sapbm. Biriniz benimle Eserler meydana c;1kma.~ 
Kaymakam Novitza hareket- dolay1 son derece mütehas- bi!e gcl5in, yollan göstersin. üzeredir. Her heykel belill' 
ten evvel gazdecfü:re §Un- sisim. Ankarada -kendimi öz Dedi. den tepesine kadar altrn•~ 
lari so··yl,,,._m1·st1"r ·. memleketimde sanacagw 1ma y ·· 1 k metre uzunlugv unde olaca1'• üzu 1wyun yere .apanan 

"Türkiye curuhuriyeti son emm1m. adamm yüzü berelenmi§ti. meselä, Va§ingtonun ~ene' 
zamanlarda Belgrada bfr ate- Türkiyeye ilk ge'iilmdir. Hem kendini tedavi ettil'mek sinden tepesine kadar olaß 
§emiliter gÖndel'diginden, hü- Bu f1rsal1:an istifade cc\erek 1 hem de yolu göstermek i~in yükseklik be~ kath hir evi1l 
kumetim de beni Ankara iki rnil!eti hiribirine baghyan yigil Aipm bnüne clil§tÜ, irtifam1 bulacakbr. <;ok di~ 
ate~emiliterligine tayin etti. samimi <lostluk bagJ.arm1 yo!larda pa. olalan vererek bir yama~ üzerinde <;ah§abil• 
Dost bir me~:.leketin §anh 1 elimden gcidigi kadar sag- kale kap1sma geldil~r. mek i~in bütün fenni vasit' 
ordusunu yakmdan tammak lamfa~tirmaga .;a!qacag1m.„ Ka.!enin bn§ muhaf1z1 kar- lar tathik edilmektedir. ------ - _.......-----~--~- --- _...__. -· ----- __ __. __________ ,_ --· ~ ~--.-...-......- ----· ____ _.--.-.. - - --- - -~ „ - „_ -" " ~..,.III/:; ~~ ........ ~--~ Q tt ... 9 si d G;. ~l(il ...B 1 Mehmed Alinin i\iloraya 1 ~1kb. Her taraHa ihtiläl ema' 

§Jßa. {l :r i n e JUi. U gönderd1g1 donanma veasker releri gözc ~arp1yordu. J{a' 
• Giridc ugray1p ge~tigi biz- radag isyam henüz bast1r1l' 
§yan airi • o • zat kandi ad1 da ürküntü m1~b. Fakat S1rbistanla Ro' 

· · · - · · · 

1

, verdigi i~in isfay1 nahiyesin- manyadaki kar1~1khklar devaf11 
Ilk 1\yaldan1~, ~lora ihtih'l:lile lsaslad1 . de yJ.zgösten:.n isyan gcni§- ediyordu. Babiäli, Efläk ve 

HÜKÜMET YALNIZ si4;i.tf\·1A ri1pJt··rr .t-\Rl'VET vr:::.,. liycmedi, o mmtakaya miin- Bugdanhlarm kendilerinde" 
RINCE GiRiT RUMLP..RI ISYA-Nr-GE~ ·isLETERE~( 1 hasir kalarak bestmld1. prens intihap ettikleri ~arl• 

DEVAl\1 ETTILER "" 1 Bnndan dolay1d1rki (1829) tamm1yordu. Tuna kenarulll 
----<i>')or-••---- 1 da Yuuanistan istikläl ilän bir kolordu göndererek Ro' 

- 2 ·- M. Urhan Tan l olunurlcen Girid ii;in Avmpa manyaJ1Ian tehdit etrnelc 

G . "tl'l B l "1· „ 1 l., 1 . l)l. !- !.-:.1·z.uJ1,·ll<.le clevletlcd +azla bir ~eylcr is- istiyordu. Paras1zhk yüziiJJ' 
In I er a )Ja l_V~ „„YOHCCl"{ ! ~ en . ..;~ - ~ tememi~Ierdi. Y almz isyanda den ise Osmanh imparator" 
vergilerin cokiu;""'•;11ndan, _c;ü 11rük re1H~11111n pek !ler: gidtn Sisamm mii~ Iugunda yaman bir buhr~11 

ag1rh.~;1ndan ~ikä~ et ediyorlad1 ! . . . käfatland1r1lmas1 läz1m geie- hüküm sürüyordu. 
cegini iddia ettiklerindan Girid Rumlan bu vaziyet' 

Napoi.yon Bonapartm Av
rupayi altüst ettigi devirde 
politika degi~m1~ ve bir ara

hk Rus-Osmanh donanmalari 
Akdenizde yanyana gelerek 
Fransa aleyhine harbetrni~
lerdi. Bu harb sirasmda Yu-

nan adast denilen Korfo, 
Kefalanya, Zanto, Ayamavri 
Ataki, Paksüs, <;oka adalar1 
„ Yedi ada cumhuriyeti" na
m1 altmda birlc~tirilmi~ ve 
Osmanh irr.paratoriuguuun 
himayesini ta§tyan bir hükü
met~ik haline konulmu~!u. 
Girid, bu s1~ada da seyirci 
kald1, hi<;. bir suretle km11l
damad1. 

!ad1 (1821 ). Girittc de kanh Bab12li (1832) de o adanm ten istifade etmek istedilef· 
bir ayak!am:; yüz aösterdi. 

• 
0 i~ i~Jerindc rnuhtar ohnasm1 Y er yer ayakland1lar. Onlar1 

ßu adaya i yan i~arcf ni ve-
s ve bey adm1 ta~1yacak bir Yunan politikalar1 ~e~id ~e' 

ren " isam„ d1 ve bu i~aretc · h1ristiyan vali tarafmdan ida- §id yalanlar uydurarak te~' 
ilk uyan mmtakada "Isfaki„ 
nahiyesi icli. Morada, Sisam re edilmesini kabu1 etti. Gi- vik cdiyorlard1. Meselä he" 

ridliler i~te bu ayr1hg1 haz- nüz Yunan Krah intihab ohl' 
da oldugu gibi Giri!te de 
Rumlar ele ge~irdikleri müs- metmediler, ilk firsatta ayak-
lümanlan i§kence jfo öldürü- lanmak i~in haz1rlanmaga 
yorlard1. isläm l.:öylerini ya koyuldular. Y eni kurulan 
k1yorlai-d1. Kayiklar ve ge- Y unan kralhgt, onlarm hul-
miler kü\ük mikyasta kor- yalarm1 alabildigine körükli-
sanhklar yapip Osmanh yen bir rüzgär kaynag1 olu-
bahriyesine zarar ve1mege yordu. 
(/Bh§1yorlard1. Yunanistandan da muhtelif 

Bab1äli1 Mora isyanmm ~ekHlerde te§vik gören, yar-
tenkili M1s1r valisi Kavalah d1m vadi alan Girit Rumlar1 
Mehmed Aliyi de memur et- ilk mühim isyam (1866) da 
mi~ti v~ Girid i§lerini dahi vapblar. Osmanh devletinin 

nan Jorjun Rus ~Grandü§es' 
lerinden Olga ile evlenece" 
gini ve Rusyanm cihaz ola' 
rak Giridi Yunanhlara vere' 
cegini söyliyorlard1. GiritH' 
ler de bu yalana inamp Os' 
rnanhlara kar§I siläh ~ekme~" 
te pervas1zla§1yorlard1.. .

1 Giritliler ilkin vali Is0111J 

pa~adan §ikäyet ediyorlarII11~ 
lSibi g·örünerek topJanmaS-8 

ve silählanmag ba§lrdilaf· 

Vaktaki Mora isyam ba§- ona yükletmi§ti. i~ i§leri o s1rada pek kan- (Arkas1 var) 
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Bakkallara Müjde 

. 
Son dereee hassas, saglan1, zarif ve 
oturak terazilcriruiz ~-eldi. Her 

fevkindedi1· 

dan1gah 
teraziAin 

SATI~ VERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ! 
~DEMI~) Ticarethanesidir . 

. !Q ~~~-----...--~~~~~ 

Nihayet kurtuldttm 

Di~, ba~ agnlanndaa hay~t1m aaimi hir 
~laptan iba.1·etti. Fakat gripin beni hu 1zhrap
~lan kurtanh. 

En eyi Bayram hediye 

S. Ferit 
l(QLONYA 

Esans 
Pudras1 
KRE~t ve 

Sabundan 

Olur 
l' •klitlerini almamak 1pn 
daima F E R i T isim ve 

etiketine dikkat 
M. DEPO 

S. Ferit (~ifa) eczanesi 
1..+~~..1ci1ci·~~x:a~a~~~ 

Bayram günlerinizi T A N sinemasmda ger;iriniz 

T A N sinemas1n1n 
Bayram pragram1 filim rekorunu . kmyor 

1 En \r eni J)iinva Havadislcri „ 

2 - Miki karikatür 
3 Binlerce figüran, milyonlarca dolar sarfile vücude 

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

KIZIL f;ARi<;A 
4 - •• ,ttra;ar::tn U~an ~eytan 

"-':lt:. .atz- ~;.;;aa'",;.ft~ ~~.~~~~·l 
SEANSLAR 

1\ Bayram münasebetile hergün 
•zd c;ari~a : 9, 12, 15, 18, 21. 

U~a1;1 ~e~.tanlar: 11, 14, 17, 20. 

Bu Pillerin En Tazesini 

c: 0 
~ N '-< c: 3 0 
0 

"'O =' ..... 
~ --~ .... .., -0. Q.. -~ -• -Q'q 0 

~ '""' -:::i 'V ~ -· -· t.'J; --,..... 
~ ..... .., -: ·-

lzmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

~·----__:.~--------------------

Her yerde sahhr. ~larkava dikkat • 
. . i 
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fi Bütnn dünyanan hakiki bir §aheseri olarak kabul ettigi ~ • 
G ~OPEN ve A~KLARI ~ : = Bu bir MUSiKI ve DEHA filmidir l • 
• ~OPENvEA~KLARI ~ ~ = Yurdunun istikläli i~in derin duygularam piyanosunun 1 
et tellerhde mliyen, yurtseven dahinin 1zd1raplar1 kadar ~ • 
i onun lekesiz a1klar101 da hikäye eder. lt 

~ 0 P E N vc A S K L A R II p 
Yüksek eserler musabakasm1 bu dördüncü filmini D' 

E L H A M R A ldaresinde Milli S 
Kütüphane Sinemasmda D 1 V ~RI !il aktam 21 seansmda göreceksiniz - • 

19 MART 

GOLD 
Golt (Altm) tra§ b1fag1 isve~ ~eliginden, mifüuitrenin 

onda bir kalmltgmda olup dünyada eti yoktur 
Bir b1~ak ok§ar gibi 10 - 15 traf yapar 

~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
'J" . -ancs1 a Kuru~ 

Bayramda Hergün saat 11 de ba1lar. 13, 15 
17, 19, 21,15 seanslan yapar. 

F ransa Akademisi azasmdan GEORGES OHNET'in 
bütün dünyaca tanmm11 ölmez taheseri olup 

GABY MORLA Y ile HANRI ROLLAN'1n 
temsil ettikleri 

Demirhane 
Müdürü 

lzmirde bu kadar kuvvetli bir filim daha gö1terilme111ittir 

N U H U N G EM 1 S 1 
Tamamen renkli bir kahkaha filmi Aynca: 

"' 

Türk~e sözlü FOKS dünya havadialeri 

1 BUtün t.!2!?:!;,,~~~~!1~!'!tiii bu fil-
mi bugün: 15, 17, 19 ve 21, Yann 15 ve 17, Pertembe ß •• 

~ günü yalmz 15 seansmda gösterilecektir. I> lt u g u n 
j Bugünden itibaren fiatlar: Salon 35, Balkon 45, Hu· S Son defa olarak herkesin begendigi ve istedigi 2 filim 
G susi 60, 15 seansmda Salon 25 kuru,tur. ~ Kafestc A~k iki Gönül Bir Olunca 
[!1„·~·1":111Mlll'1Jll1l1li •. l'1':••;···· !TW'll •••••l!J -----
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Bnnun da sebebi a1ikärd1: Salihiddin mem· 
leketi i~inde hüküm ve kudretini herkese tat
bik edecek derecede kuvvetli ve kendisini 
sevdirmitti. Kudüs .kralhgmda, kralm hemen 
hi~bir hükmü yoktu; ~ünkü Kudüs kralhg1 
Alman, lngiliz ve Frans1zlardan mürekkep 
kuvvet ve nüfuzlarm elinde idi. Bir tarafm 
beri taraf a emri ge~mezdi. 

Salihiddin ufak, tefek hädiselere ehern· 
miyet vermiyor, yalmz Kudüs kralbgmm na
zan dikkah celbediyordu. Fakat bir gün 
~amdan kalkan ve Arabistamn i~lerine bare· 
ket eden büyük ve ~ok zengin bir kervana 
~ovalye Reno isminde bir kabaday1 taslag1 
vurmut ve bir~ok tüccar1 öldürmüf, kervamn 
bütün kaymetli e1yas1m yagma etmifti. 

Kanh haberin akislcri korkun~ 
neticc vcrdi 

Bu haber, Ha~blarm itgali altmda olmi
miyan Y akm ~ark memleketlerinda derin 
akisler yapb, ve Seliheddini Eyyübi de ise 
hakh f akat ~ok korkun~ bir bitte sebep 
oldu ve haber alar almaz Saliheddin: 

- Silih ba1ma.„ Emrini verdi. 

Salaheddinin dört kun1andan1 
Saliheddin, yukannada da söledigimiz 

Saliheddini Eyyübi No. 10 
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§ark namma iki ~irkin cephesi vard1r: Nu· 
raniler de Papahk, lslämlar da Hilifet ! 

Saläddin Eyubi, i§ görmed, güzel ~ prk1 
barbarlar istilismdan kurtarmak i~in en tar· 
tm magaradaki Fatimileri halifeliklerine ni· 

hayet vermek zamanmm r;oktan ~abuk anla· 
IDI§ ve bu karanm da:heman tatbik etmittir. 

M1s1rda Fatimi-hiläfet ve saltanabnaJ ni
hayet verdikten sonra, Saläheddin ha~ilarla 
sava§a devam etmi§ ve Filistinin bir~ok 
yerlerini Ha~blardan kurtarmifb. 

Saläheddin, ~ok darayetli ve iyi dütüniir 
bir Türk beyi idi. Saläheddin de demirden 
bir irade, keskin ve isabetli bir görüt varda. 
<;ok makuldü. 

Arap tarihlcri garazk«.ird1rlar 
BaZI Arap tarih~ileri, Saliheddini ibtiru 

ile itham ederler. Bunun da sebebi, Fatimi 
Arap devletine nihayet vermesidir. , · 

Evet, Saläheddini Eyyübi bu Fatimi dev
letine nihayet vermifti? T1pk1 bir doktorun 
gang1ran · olmu§ bir asab1 keaereklbir inaanan 
vücudunu k;rta7mas1 gibi, Saliheddinde prk 
i~timaf bünyesinde gangaran olmut Arap aal
tanatma nihayet vermekle bütün bir milleti 
f eläketten kurtarma§b. 

Arap taribcilerinin, araphk gayretilelSaJi· 
hiddini Eyyübide - bulabildikleri- tek-kW'lur 



Sahife 4 ( Halkm Sesi ) 

CANAKKALE 
De Türklerle Kar§I Kar§ya 

Yazan: ANRI FÖY Türk9eye <;eviren: RE~AT SANLI Vergi 
Kanunlar1 
Degi§iyor •• 

-7-
0 gece devam eden 

daha 
kanh c;arp1~ma esnas1nda n1üttefikler az 
denize dökülüyordu ..... 

2 May1s Pazar - 0 gün 
lSgleye dogru Jul Frans1z de
nizalb gemisi bogazda bir 
mayine ~arparak bütün mü
rettebab ile birlikte denize 
gömüldü. 

yüzünden 800 metreye kadar Frx::m„•mmm~ 
dü§üyor. 0 gece bir tek ba- ~ <;ANAKKALEDEN ~ Ankara 19 (Hususi) - Ver

giye aid kanunlarda yap1la
lacak büyük degi~iklikler i~in 
Maliye bakanhgmda tetkikat 
ilerlemektedir 

tarya tarafmdan atlan ubus- ~ HATIRALAR ~ 
larm miktar1 6 bini buluyor. lt;;;t n L:S ~~ 

Toplann namlular1 okadar t * * * 
k1z1yor ki, bütün üzerlerinde-

1 

Liva Jenerah C. F. Aspinall 

Alqam saat 22 de 7 inci 
ve 9 uncu Türk nrkalar1 bü
tün cepbe üzerinde ,iddetli 
bir hücuma ge~tiler. 

ki boyalar eriyerek ak1yor. Oglander'in eserinden Kazan~ vergisinde esash 
degi~iklikleri istihcaf eden 
pro je haz1rlanmaktad1r. 

Herkes kendi kendine §U ATATÜRK <;ANAKKALE-
suali soruyor: Acaba muka- VI NASIL KURTARDI ? 

Bu hücumun en §edit nok
tasmda general Vandenberg 
bulunuyor. 

En ~ok tehlikeye marnz 
olan sol cenahlan ile muka
vemet edebilmek ve dü.Jma
nan hücumuna kar11 koyabil
mek i~in 4 düncü müstemle
ke firkasile 75 inci f1rkanm 
bir taburunu bu noktaya yer 
lettiriyor. Fakat bu kuvvet
ler Türkler tarafmdan k1r1h
yor ve geriye ka~maga mec 
bur oluyorlar. 

Bu rilcat dördüncü müs
temleke hrkasmm bütün eep 
hesinde bat gösteriyor. 

l1te o zaman henüz birka~ 
1aat evvel karaya ~1km1!J 
olan birinci müstemleke f1r
kas1 4 inci f1rkanm sag ce
nalum takviye etmek üzere 
cepbeye sevkediliyor. 

Bu fevkaläde tehlikeli vaz
ly et kar11smda general Da
iDad general Geprattan im
dad istiyor, ve yeni ihra~ 
edilen aakerlerin bir k1smm1 
daha göndermesini istiyor. 
F akat hunlarm gönderilme
aine imkän olmad1g1 cevab1n1 
abyor. Ge~ vakit hücumun 
tiddeti biraz gev,Jiyor. Fakat 
toplar mütemadiyen ate§ 
etmege devam ediyorlar. 

Donanma kara bataryala
nn1n atetine i1tirak ediyer, 
bütün harp sahenleri bulun
dugumuz köyün heman civa
nnda ceryan ediyordu. 

llk defa 3500 metre mesa
feye atef a~an top~umuz, 
diifman1n gittik~e yana§mas1 
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vemet edebilmek i~in käfi 
miktarda cephanemiz kala
cak m1? 

Derhal telsizle gemilerden 
obüs isteniyor. 

Muharebenin gürültüsü git
tik~e yakla§1yor. 

Ben daima adamlar1mJa 
köyün biraz 'üstünde bulunan 
siperlerin i~inde bulunuyoruz. 

Bir arahk bir §arapnel 
cehennemi bir gürültü ile 
ba,1m1zm üstünde pathyor, 
bereket versin bizden yara 
lanan kimse yok. 

Acaba <;anakkale toprak
lannda son günümüzü mü 
ya§iyorduk? Acaba bu gece 
denize dökülecek midik? 

Herhalde gündüz oJuncaya 
kadar mnkavemet edebilme
liyiz. Cepheriin her tarafm
dan kanlar dere gibi ak1yor. 

Nihayet o dakikada hafif bir 
aydmhk beliriyor, Türkler 
yava§ yava~ siperlerin i~ine 

girerek sükut ediyorlar. 
Bu hareket tarn vaktinde 

oluyor. <;ünkü arbk toplarm 
ancak onar abmhk mermileri 
kalm1, askerlerde yorgunluk
tan bitkin bir hale gelmi§ti. 

·- Arkas1 Var ----oo---
Adanada 
Cinayet •• 

Adanada Mehmed namm
da bir seyyar börek sabc1s1, 
Emine nammdaki zevcesine 
ve kendisine sata§an eskici 
Rahim ile kavga etmis ve 
Rahimi yaralay1p öldürmÜ§· 
tür. Katil yakalanmliJ, SU\:U

nu itiraf etmi§tir. 

budur. Ve gene ayni tarihciler, "Salähiddin 
Fatimi devletini Ehlisalip ordulara elinde 
mahvtan kurtard1"' "Salip ordularma kar~1 
~ok büyük muvaffakiyetler kazand1ran diye 
binbir menkabe yazarlar 1 

Salähidd!n, keskin görü~le Fatimi salta
nabnm tefessühü görmü~, bu tef essüh hane
dana belki mazarab dokunmaz diyerek bir 
müddet te tahammül etmi§ti . ? Fakat devleti 
idarede, hudutlar1 müdafaa ve muhafazada 

tam bir aciz sahibi olan son Fatimi halifesi, 
Azid; pa~anm azhgm1, s1hhatmm bozukluguna 
ragmen M1s1r1 ve F atimi saltanatm1 Ha~hlar
dan kurtarm11 olan Salähiddini Eyyübi aley
hine binbir fesat ~evirmekte aciz göster
memi1ti. 

Arap tarihleri bu hareketteki ~ark cam1-
asma krr11 hayabm pek a~mazlar. Eger Sa
liheddini Eyyübi Fätimi hiläfet ve saltanab
na nihayet vermemi§ olsayd1, yakm ~arkta 
tarih cephesi herhalde büsbütün ba!lka olur 
ve belki de umumi harbtan sonra dogan 
Arap rezaleti onbirinci isa dogumu asrmdan 
ba1lard1. 

Salihddin, gpsteri,i sevmez sadece i§e 
ite ehemmiyet verirdi, haks1zhga meydan 
vennemek i~in ne icap ederse yapard1; ~ok 
zeki, ~ok it bilir ve i1 bilenlere pek ~ok 
luymet verirdi. 

9 Agustosta f ngilizlerin 
Anzak'ta hem de Suvla'da 
ugrad1klar1 ~ifte hezimet ile-

ki her iki hezimet Gazinin 
himmetile obnu,tu - Jeneral 
Hamilton'un Agustos taarru-
zu pläm ifläs etmi,tir. 9 
Hgustos sabah1 fecir vaktine 
kadar Türklerin vaziyeti teh
likeli idi. 

<;anakkele bogazmm dar 
yerlerinin müdafas1 i~in ha-
yati ehemmiyeti haiz Sari 
bay1r f ngilizler tarafmdan 
1apdedilmek tehlihesine ma
ruz bulunuyordu. Bunu §ima
lindeki Anafarta gedigi ge
neral Stopfordun iki firksma 
kar,1 ancak bir setir k1bas1 
tarafmdan muhafaza ediliyor
du. Buradan Sari baym ~e
virmek fngilizler i~in kabildi. 
Mühim olan T ekke tepe 
uzun s1rb müdafaas1zd1. 

Vaziyet Türkler i~in bu 
kadar nazik oldugu halde 9 
Agustosta hem Anzakta ge
neral Godleyin Sari bay1r 
hücumunu ifläsa ugratmi§lar 
hem de general Stopfordun 
kuvvetlnrini Suvlanm etrafm
daki tepelerde kar~1layarak 
bunlari zayiatla ovanm mer
kezine ~ekmege icbar etmi§
lerdi. 

Suvla ve Anzekta harbe 
giren 50,000 ki§ilik f ngiliz 

r ordusu dört gün devan eden 
muharebede läakal 18,000 
ki§i zayiat evmi~ ve hedef
lerine muvaffak olamam1§br. 
Türkler ise ededet daha az 
olduklan halde häkim ve 
mühim naktalann cümlesinde 
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K1z nu1allir'll n1ektehi 
n1üdürü oiuvor 

Saylavhga intihap edilen 
k1z muallim mektebi müdürü 
bayan Sabiha yerine felsefe 
muallimi bay Mustafa Rah
minin tayini maarif bakanh
gmca tekarrur etmi~tir. Ba
kanhk~a vukubulan istimza'ra 
bay Mustafa Rahmi kabui 
cevab1m vermi~tir. 

Marmara 
Feh\ ket'J;edelerine 
Marmaradaki zelzele fe!ä

ketzedeleri i~in K1z muallim 
mektebi talebeleri 26, San'at 
mektebi talebeleri de 40 lira 
tophyarak Hiläliahmer gen~ 5 
Jik kurumu genel m ~rkczine 
gkndermi~lerdir. 

Zayi mühür 
Türkiye Zh·aat bankasm

dan muamele yapbrd1g1m 
musaddak mühürümü ü~ gün 
evvel zayi ettim yenisini ~1-

karacag1mdan eskisinin hi~ 
bir hükmü kalmam1~br. 

Basmahanede Abbullah Ef. 
mahallesinde Meserret So. 

(55] No. lu evde mukim 
~erif oglu 
BEHLÜL 
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saglam bir surette yerle§mi§-
lerdi. Bundan ba~ka Türkle
rin kuvveti mütemadiyen art
makta idi. General Hamilto
nun mukabil kuvveti ise he
men hemen sonuna gelmi§ti. 

})1~ vc i<t~ i~leri üzerindc 
Bir taraftan hudutlar1, harici siyaseti dü

§Ünürken beri taraftan dahili siyaseti gözden 
uzakla,tlrmaz, devrinin bilginlerine de: 

" Nehcissülük fi siyasetülmülük „ gibi 
memleket idaresine aid k1ymetli eserleri yaz
d1rd1. 

Salähcddini Eyyübi, yaln1z kahrarnan bir as 
ker degil, fakat ~ok kudretli bir idareci idil 

Saläheddin idare esaslarim saglamla§h
r1rken Kudüs kenarlarma kadar dayanm1~ti. 

Bu s1ralarda Kudü'ite Ha~hälem namma 
kurulmu~ bir kralltk va.rd1. Ve bu kral, Sa
läheddine bir mütareke teklif etmi§ti. 

Saläheddin, bu tcklifi kabulde tercddüt 
etmedi. Mütareke demek, yeni bir hamleye 
hazirhk demekti. Uzun süren sava§lar1 her 
halde bir müddette sulh devri takip etmeli 
idi. Bu suretle sava~ yi.izünden durmu~ olan 
i§ler ycniden ba§lar, bozulmu§ olanla.rda dü
zelirdi. 

Mütarekenin en ba~h §arb, her iki taraf 
halk1 birbirlerinin mem1eketlerindc emniyet' 
i~inde bulunacaklar ve ticaret edebilecek
lerdi. 

Salähiddini Eyyübi mürarekenin hükümle
rine harf1 harfma riayet ediyordu. F akat Ku
düs kralbgmda hemen hergün yeni bir teca
vüz ediyordu. 
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~lmanyan1n son karan 
lngilterenin protestosunu 1nucip oldu 

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

- Ba~taraf 1 l incide 
ALMANYA ULUSLAR 8 gildir. 
KURUMUNA DÖNÜ- j ingiliz hükumeti hi~ bir JI 

VOR MU? • man umumi anla,may1 te•~ 
Paris>19 (A.A) - Berlin- Gedecek olan ziyaret firsatl;J 

den geien haberler Alman- terketmeye mÜlemayil de;i1' 
yanm istemekte oldugu as- dir. Fakat yeni ahval ve fe' 
keri müsavab clde etmi~ rait altmda bu ziyareti y•f' 
olmasma binaen arbk uluslar mazdan evvel ingiltere bD' 
kurumundaki mevkiini a]mak kfimeti kendisini Alman b0' 
i~h?- yeni . bir mani gnrme- kOmetinin naiap diJCkalbi' 
lliekle oldugunu bildiriyor. celbetmege mecbur sayar .e 
Maamafih bu haberler res- bu ziyaretin evvelce kab~ 
men teeyyüt etmi~ degildir. edilmi~ olan gayelere ki y-o· 

INGIL TERE ALMAN HO- kar1da izah ve tasrih edilioif 
KÜMETINI PROTESTO tir, tevfikan vuku bulmas1 at 

ETTI zusunu izhar eder. 
Londra 18 (A.A) - ingil oo---

tcrenin Almanyay vermi§ ol- DünkÜ 
dugu notada deniliyor ki: 

lngiltere hükumeti Alman Güre~Jer 
hükumetini 16 Mart tarihin- 9$ 
d k - Ba~tarafi 1 incide -

e ura ile asker celbi usu- ~ 
Junu kabul etmek ve Almau seyircilerin sab1rs1zhkla be : 

yamn sulh zamanmda ordu 
mevcudunu 36 firkaya ibläg 
eylemek kararm1 protesto 
etLPege kendini mecbur ad
deder. 

Almanyanm hava kuvvet
lerinin artmlacag1 haberini 
takibeden böyJe bit beyan
name ne§ri, yekcihet hare
ketin yeni bir misalidir ve 
prensip meselesinden kab 
nazar Arrupada ciddi surette 
endi§eleri arbracak mahiyet
tedir. 

ingiliz naz1rlar1 ile Alman 
devlet adamlar1 arasmda bir 
i~tima yap1lmas1 teklifi 3 
~ubat tarihli Frans1z - ingi
Iiz tebligi muhteviyatmm ve 
Almanyanm 14 ~ubat tarihin 
de verip lngiliz ve Alman hü
kumetleri arasmdaki muah
har tebligat ile teeyyüd eden 
cevabmm bir neticesidir. in
giliz hükumeti bu vesaikin 
tcsirlel"i ve neticeleri üzeri
ne Almanya hükumetinin bil 
bassa nazan dikkatmm cel
betmeyi zaruri add.eder. 

Nota §imdiye kadar ya
p1lm1§ olan ~eylerin tesirabm 
birer birer say1p döktükten 
sonra dcrpi§ edilen gayenin 
Almanya ile diger devletldr 
arasmda serbest~e müzakere 
edilecek olan umumi bir 
itiläft ve Almanyanm Versay 
muahedenamesinin be§inci 
k1sm1 yerine ba§ka ~eyler 

ikamesi etmesi takdirinde 
teslihata müteallik ba~ka 

itiläflar vücuda getirmek ol
dugunu ve bunu her zaman 
ingiliz hükiimetinin siyaseti
nin gayesini te~kil etmi§ ve 
bu gayenin tahakkuku i~in 

ingilterenin gerek Cenevrede 
ve gerek ba§ka yerlerde 
bütün mesaisini sarfetmi§ 
bulundugunu ve fakat müte
kabiJ anla~manm mahsulü 
olacak olan ve V ersay mu
ahedenamesinin zikri ge~en 
maddclcrinin yerine kaim 
olacak bulunan böylc bir 
itiläfm evvelcc teklif edilmi~ 
olan vc ipka edildigi tak
dirde hayati bir surette alä
kadar diger devletlcrin mu
vafakatmm imkänstz degilse 
bile mü§kül k1lacak olan bir 
tedbiri ileri sürmek suretile 
kolaylatbrmak mümkiin de 

ledigi bu güre§in netic~ 
Türkiyenin halen en kuvvetli 
pehlivamm meydana ~1kar•· 
cakb. Bundan ü~ sene eV\'el 
Himayeietfal tarafmdan tet" 
tip edilen güre~lere henßj 
22 ya~mda olan bu gen' 
pehlivam gören cihan peb• 
livam Kurtdereli "bu gt.O' 
pehlivanm elini ileride kiOI" 
senin tutam1yacag101„ söyle' 
mi§ti. Netekim dünkü gare! 
cihan pehlivanmm bu sözOISO 
isbat etmi~tir. 

Güre~e ba,Iand1g1 zaJJI~ 
herkes nam ve cüsseJetiO' 
bak1yor, bu gen~ pehliva-' 
yenilecegini tahmin ediyat' 
lard1. Fakat Hüseyini t~ 
yanlar her an aksini beJJi 
yorlard1. 

Güre~ on dakika aya1'l' 
devam atti. Hüseyin pehlif~ 
mütemadiyen taarruza ge"' 
yor. Müläyim ise ka~1yord~ 
Hüseyin pehlivanm mütelll• 
di dalma taurruzlarma MnJj• 
yim müdafaa ile mukaf>ele 
ediyordu. 

Bu s1ralarda HüseyiP bit 
arahk Müläyimi gögüs ~·f 
razile sürüklemege batlad" 
Müläyim be, on ad1m ka~tl:J 
tan sonra Hüseyinin h• 

•• geien hrpanmdan kurtuladl 
yarak alandaki makrafoJI_,., 
üzerine k1~üstü dü§tü, bu f~ 
ziyet fazla a~1k olmasaY 
yenik saydacakb. ·~i 

Müläy1m böylece bir 1 • 

tehleke daha ayakta ge~ir~•· 
Yirminci dakikada HüseYlll 
pehllvan Müläyimin de rnu1'•' 
belede bulundugu bir kap•f" 
mada Müläy1m1 ayaktan k3'; 
tek ile yenmiye muvaff~, 
oldu. Bütün halk HüseY1 
pehlivanm cosurane bir gO' 
re~den sonl's elde ettigi ~ 
galibiyetten memnun sah•r 
döküldü. 

Hattä öyleleri vardi ki, ~ 
dakika gibi az bir müdde 
devam eden bu güre§iD d~ 
dma doyam1yanlar hake d 

heyetine müraat ederek 1'
1
, 

güzel güre§in devamm1 y• 
vanyorlard1. Jj' 

Hüseyin pehlivanla Mil 
O' yim pehhvan arasmda bU 

dan evvel icra edilen göre~' 
lerin neticelerini ve Hüse~ 
pehlivamn güre§ federasY0

, 

nuna intisabmdan sonra ·~ 
r1ld1g10m sebeplerini yar1JI 
nüsham1zda yazacaj1z. 

• 
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