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Bütün milletler geceli gündüzlü silahlanmakta devam ettik~e Almanyan1n elleri 
Örnek olacak 

bagl1 
m1?. hekliyecegini zan11etmek ~ocukluk olur •• Bu hareket ba§kalar1na 
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i)'te Al1nanya ricalinin, propaj[,anda Naz11·11un verdikleri ccvabi notalar1a söyledilderi nutuldar hu cü1nlelede huhisa edilebilir. 
--- ----- - - -- ·---- J. 

Ankara 19 (A.A) - AI- verilmi§tir. 
Inan maslahatgüzan Anatlolu Teslihat hakkmdaki kanun, 
A.jansma a§ag1daki beyanat- tesJihata ve buna mü~eallik 
ta bulunmu~tur: siyasal meselelerc mütedair 

Mecburi askerlik hizmeti miizalcereJerdcn imtina ctli-
\'e sulh zamanmda 12 kolor- gimiz man~smt asla tazam-
du yani 36 f1rkahk bir ordu- mun etrncz. Bu kammun ye-

l llun te§kili hakkmdaki kanun gane lesiri büyük bir lnsnu 
Fransada ild sene askerJik 1 ordulannm le~kiial ve kuv-
Hizrnetinin kabulüne bir cc- vetJerini känunla tesl:.it etmi~ 
!ap te§kil etmi§tir· Ba hadi- olan diger devleilerlc hun-
8C üzerine ingiliz Avam ka- dan böyle müsavi vaziyctle 
ltlarasmdaki müzakerelcr es- müzakercdc bulu1unakhgmuz 
nasmda mevzuubahis oldugu olacaktir. 
gidi Versay muahedesini im- Esasc11 bu kanun yalmz 
za Hml§ olan devletlc: in V crsay muahedesinin be§inci 
taahhüt etmi§ o!duklari um•- fa::lmm tcptililc aläkadard1r 
llli silähs1zlanmanm vaki ol- ki bu k1'J11ndu <liger memle-
ltl1yacag. a§1kar surette sabit kctier siiähs1zlanma hakkm-
0Lnu§tur. dald hi:ikümlcrc riayet eimc-

Bundan ba~ka ingiltcre vc mi~ olduldar- icrin ai kbk bizi 
Fransa muhtelif vcsilclerle kayt nlbnda bulundurmamrk 
bizi Almanyaya derpi~ cttigi tadu-. 
•ilählanma tedbirleri haklan- Paris 19 ( A.A ) - Bay 
da a!eni beyanatta bulumna- LavaJ ile ingiliz maslahatgli-

l
Ya davet etmi§lerdi. Fransa, zari bay Kampbelli kabul 
11.giltere, ltalya ve Lehistan etmi§tir. 
büyük el~lcrine Cumartcsi Londra 19 ( A.A ) - Sir 
Rünü bay Hitler tarafmdan Con Saymcn li1gilterenin Pc:.-
hariciye bakam haz1r ol<lugu ris bUyük cl~isini ve sonrada 
halde bu hususta malümat Fransanm Londra büyiik cl-
~ ~~~ ~~~~~ 

~ehlivan güre§leri hararetli 
bir safhaya girmi§tir 
---------OC+.OO----

~tüh.\yin1 Pehlh1an re'fan~ güre~i teklif etti 
Tekirdagh Hü

aeyin pehlivanm 
lrleohur Müläzim 
Pehlivanla yapbg1 
bündan evvelki 
~llre$lerin tcrfsilä 

d tin1 ve f ederasyoh 
fn. a.yralma sebep 
tr1n1 bugünne§re 
de~egimizi yaz
tlii~tik. 

1
. Mulayim peh-
1,\'anm arzusu üze 
tine bu hafta Cu 
tlia günü bu iki 
l>ehlivamn balk 
a h . 
il as1nda tekl'ar 
~ar111latmasmdan 
b~ Yaz1m1z1 ba§ka 
"•r güne b1rak1-
10ruz. 

1.l'ürkiye ba§ peh 
ta~1 kara Alinin Bayramm dördünci". güöü Alsancak saha 
e l~tirak ettirile smda me§hur Müläyim pehlivam ycnen 
~egi bu gtire§ler- T ekirdagh Hüseyin pehlivan 

de ba,a yüzelli lira konmu§tur. 1 yüz -elli}lira kondugu takdir-
1' Senelerce Türkiye ba~eh de güre~lere i~tirak edccegi 
~~anhg1m . ü~erinde tu.tm~§ yaz1lmakta~1r. Kar~ f.linin 
1:/~ ve Turk1yede yeb~m1§ arzusu yerine gelmi§ olmas1 
utun ba§pehlivanlarm a1rt1m itibarile de ßa§pehlivanm bu 
~hc· getiren Manisah Rifat güre§lere i§tiraki kati naza-
t' hvanda bu güre~lere i§- rile bak1Iabilir. 
ltak edecektir. Ayr1ca destc, kü~ü orta 
l ~1fat pehlivan son zaman- derecede, ba§ altma da k1y-
dtda tarn formünde oldugun- metli bir ~ok pehlivanlar i§-
~ iln halen önde geien bu ü~ tirek etmekte oldugu bugün 
bi!t"ctli ba§pehlivana ciddi dirger sm1flarm pehlivanJar1 
t- 'Fakiptir. Kara Aliden bu- da tespit edecektir. Yarmki 
t~il hulunan bir arkada§ma nuzham1zda bütüu pahlivan-

t11 bir mektupta, ba§a larm isimlerini yazacag1z. 

~isini kabul etmi§tir. 
Lon<lra 19 (A.A) - Dün 

bay Fon Nörat iJc bay Filips 
arasmdn Berlinde yapilan 
müläkalta Almanyanm ulus
lar demegine dönmesi rnes'
elcsinc temas edildigi bildi
rilmcktcclir. 

Berlin, 19 (A A) - Pro
paganda Nazm Bay Göl;cle 
"Mantiki vuzuh„ namile uc~
rctmi~ oldugu bir makaledc J 
bilhassa diyor ki : 

"Alman ,cfkäri umumiycsi 
Almanyada mccburi askcrlik 
hizmetinin ycniden tesis edil
mesinin ccnebi pay1taht1a-
1·mda has!l etmi§ oldugu ak
sülameldcn pey ziyadc hay ... 
rcle dü~mÜ§tiir. 11 

Avrupanm sukünu ihläJ 
eden müselläh Alruanya de
gil silahlarmdan tecrit edil
mi~ ol m Almanyadtr. Mcc
buri askclik hizmctinin yeni
dcn tcsis ediJmesi cihan si
yasetiniu büyiik mcsclelcrini 
semcreJi bir surette müzake
re i~in zaruri olau muvaze
neyi vücuda getirmektedir. 
Almanya gerek kendisi i~in 
ve gerek diger milletlcr i~in 
läz1m olan sulhu temin i\:in 
tc§riki mcsaiyi arzu etmek
tcdir. 

Londra 19 (A.A) - Fran-
sa büyük el~isi ögleden 

1i;11 
hn eil 

11;11 
h1ntll 

sonra Sir Con Saymen ilc 
ekrar görü~mü~tür. Sir Say

.mcn ita]ya büyiik cl~isinidc 
ahul etmi§tir. SovyetJer bir

ligi bliyük el~iside bay Mak 
DonaJ<l ile görü~mü~tür. 

Bülne~ 19 (A.A) - Al
manyanm son karar1. bütiin 

~B. fKaf andaris 
llnsta in1is 

~ 

Muhalefet Lideri 
BAY KAFANDARIS 
Atina, 19 (A.A) - isya

mu ba~mdan beri ortadan 
kaybolan mubalcfet lideri 
Bay Kafan<laris hasta oldu
gunu vc hükiimetin , cmrine 
ämade bulundugunu bildir
mi~tir. 

E~REFPA~A 
1 • .,,......., -0000-----------
; Tahkikati ne netice verdi? be§ 
'erkek iki kad1n tevkif edildiler1 

E~refpa~a cinayeti tähki- As1l hädiscyi ~1karan ve 1 
'. katma adliyece dün de de- 1 yarah oldugu i\:in hastaha

vam edilmi~ ve kahvcci Kadri nede tcdavi altmda bulunan 
ilc kardc§i Remzinin ölüm- 1 Alinin kaym biraderi Hüse
lcrini mta~ eden kur~unlarm 1 ym: 
bir tabancaya äit oldugu an- 1 - Ben vak'adan sonra 
Ja~1lmi~br. Remzi ald1g1 yara- ~ kahveye gittim eni~tem AJiyi 
lardan dolay1 tedavi edi!- 1 yaralanmI§ bir halde gör
mekte oldugu Memlckct 1 düm. Arkada~larimla onu 
Hastanesinde dün öJmü~tür. ahp eve götürdük. Demi~th·. 

Kadri ile karde§i Reruziyi Hakim Bay Kemal - Peki 
öldürmeklc maznun Mehmed, ' Kadri ile karde§ini kim öl-
Hüseyin iJe bunlara yard1m dürdü. 
etmekle su~lu kasap Ahmed, - Ben: nc bileyim. 
herber Ahmcd ve Rauf ve Kasap Ahmet - Bunlann 
öldürülen Kadri ile karde~i kavgalan bayramm birinci 
Remzinin cesetlerini ~igne- gününden beti mevcuttur. 
mekle maznun Mehmed k1z1 AS1J scbep te ~udur: Kadri-
Ay~e, Ali k1zl Cenan, Ali nin karde~i Remzi bu Hü-
k1z1 Emine ve Hasan k1z1 seyinin kahvede irzma teca-
Hasenanm dün gec; vakit vüz etmek istemi~ ve arala-
sulhceza hakimi bay Kemal rmda ilk kavga bundan ba~-
tarafmdan sorgulari yap1l- lam1~br. Sahkikat ve sorgu-
m1~br. lar neticesindc su~lulardan 

Maznunlardan ince Mehmed Hüseyin ile ince mehmet, 
hu!aseten demi~tir ki: herber Ahmet, kasap Ahmet 

Ben hadiseden evvcl Muh- ve Raufun ve Hasena ile 
tarm kahvesinde oturuyor- Hasan k1z1 Eminenin tevkif-
Ve gavgadan sonra oradan lerine diger kadmlarm sah-
ge~erken beni gördüler ve verilmelerine ve evrakm müs- / 
benide dahil e~tiler benim tantiklige tavdiine karar ve- ! 
haberim yoktur. rildi. 

gazetelerde heyecanh müta
lea ve tefsirlere yoJ ac;nu~br. 
Üniversul gazetesi diyor ki: 

Ne küc;ük anla~ma ne de 
Balkan anla~mas1 Macarista
nm yahut Bulgaristanm Al
manyamn hareketini misal 
olarak göstcrcrek vc bunu 
bahane ittihaz cdcrek yeni
den silahlanmak vc muahe-
deler ahkänum ihläl etmek 

Berlin, 19 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosundan : 

lngiliz notas1 ile Alman 
cevab1 hakkmda mütalea 

yürülen gazeteler Almanya
nm ingiliz Bakanlarile müza
kerelere istiyerck giri§ecek
lerini yazmaktad1r. Miittefik 
ler silählan b1rakma üzerin
dcki teahhütJeri ihläl ettik-

iddiar.ma 1 nlk1sabilmelerini lerindcn Almanya bundan 

lrnbul ctmiyecektir. - Sonu 4 üncüde -
··~············••+•••••••• ...................... „ •••• 
Gayrimübadillere ait emlak 

00 - ----

Av sonuna kadar d~vir n1uan1e!esi bitiriJecek 
Gayrimiibadil bonolarmm gu kadar az masrafla ve k1sa 

kat·§1J1gJ olan cmJiikc ait dos- zamanda neticelcndirmek i~in 
yalann Zirnat bankusmca ter1ibat alrut~br. Müzayede-
ycni gayrimiibadilier komis- lerin müddcti on güne indi-
yoounca ~abuk dcvrcdilme- rilmi§tir. 
mesi aHikadarJarm §ikäyctle- A«;1k müzayede suretile 
rine yol n~nusft. sahlan mallardan beJediyece 

Maliyc vekaleti, komisyo- tahsil edilen dclläliye resmi 
nun miiracaah üzerine bu ag1r bir bir masraf te1kil 
dcvir i§lcrinin ay sonuna ka ettigi i~in ancak ktymeti bin 
dar muhakkak bitirilmcsini liraya olan mallarm müzeye· 
Ziraat bankasma teblig et- deye ko11ulmas1, degeri daha 
mi~tir. yüksek emläkm delläliye res-

Komisyon, bankanm evvelce minden muaf tutuJan kapah 
müzayedeye koydugu emlä- zarf usulile sablmas1 muva-
kin sab§larm1 mümkiin oldu f1k görülmü§tÜr. 

M1tnUtt1Jtn111u1n •UHhl• t• ·•·mut-1UlftlU r ltlllll11111111111111UUUtllt&ltttllllllllllHlllUIU1HllUUHflllf"'1lJIHlll .... tftllA.....-. 

f;anakkalede Türklerle 
kar§I kar§1ya 

Dördüncü sahifemizde tefrika eciilen ( Ganakkalede Türk
lerle kar§• kar§iya) adh eserde görülen haritay1 aynen nak

diyoruz . 
Aläkadar milletlerin dillerine tercüme edilen bu ~ok mü

him esere - s1ras1 dü§tükce - gene baz1 habralar ve milli 
duygulardan dogan baz1 §iirler ilävesine devam edecegiz. 



Sa· i 'e 

Zekiye 
Dünyada bir sevdigim var. 

0 da sensin. Senin ba§ID 
i~in Zekiyeyim. Senin Zeki
yenim. Manastirdan ~1karken 
"beni seven, ard1mdan ayril
maz„ dedigini unuttun mu? 
Sesinin aksi hala kulag1mda, 
tesiri hala yüregimde duru-
yor. 

lsläm 

~imdi seni birak1pta bura 
lara geldigim i~in beni teyip 
eder misin? Sen rahabm, iz
zetini, kadmhgam, han1mhg1-
hellim i~in derkedersen, gün 
de birka~ fakir besler du
rurken benim i~in bagün bir 
lokma ekmege muhta~ olur-

sun. Kapmda birka~ hizmet 
kär bulunurken benim i~in 
bugün bir yarahya hizmet
kärhk ~dersin. Y a ben nasil 

edeyimde kendimi yoktan 
vareden Allah1m i~in seni 
b1rakm1yay1m. Bilir misin 1 
Bence vatan iman ile bera
berdir. Vatanm1 sevmiyen 
Allahm1 da sevmez.„ 

Zekiye 
Ah sen vatamn1 dü§ündük 

ce nekadar büyüyorsun. Ben 
de seni dü§ündük~e gönlüm 
de o kadar büyüklük görü
yorum... Söyle ! Bana böyle 

läkird1lar söyle. Sanki i§it
tik~e hazahm art1yor. Arh
yor da vücudumdan ta~acak 
gibi oluyor. Gönlümde güller 
a~1br. Fikrimde güne§ler do
guyor. 

Bu sözlerinin sayesinde ben 
de erkek oldnm. Hem gön„ 
lüm esvab1mdan erkektir. Ya 
nn kavgaya ~1k. Elbette her 
kesin önünde bulunacaksm. 

K1rcaalide ,,,. 
Bir Abide 

ihtiyat müläzimlerden Kan 
ko Kirvoff mütekaid zabitler 
birliginin fikirleTini ne§ret
mekte olan Ote~estova ga
zetesinde yazd1g1 bir yaz1da 
Km;aali, garnizon kumanda
m Miralay Tabakoffun riya-

seti~altmda bir komitenin te 
§ekkül ettigini ve bu komi
tenin, K1rcaali ve civarmm 
kurtar1lmas1 yolunda ölen as 
kerler i~in bir äbide dikece
gioi yazmaktad1r. Bunun ya-

p1lmas1 i~in 300.000 levaya 
ihtiya~ oldugunu, halihazuda 
180.000 levanm mevcut bu
lundugunu ve mart nihaye-

tine kadar da 100.000 leva
nm elde edilecegini iläve et 
mekte dir. Äbide, §ehrin tam 
merkezinde, belediye bah~e
sine dikilecektir. 

Mütekaid zabitler birligi
nin Kircalideki senelik kon
resinde resmi kü§ad1 yap1l

mak üzere äbidenin o zama 
n a kadar tamamlanacag i 
ümit edilmektedir. 

B. Karkofun dedigine gö
re, Abide kahrfmanlanü ö
lümlerinden mütevellit acila
rm, onlara kar§1 olan min
netlerin, Ege denizine dogru 
olan Bulgar ülküsünün, tari
hi ve irki hukukunun ve 
ölen kahramanlar1n bir tim-

~in-japon anla§masi yahut 
~ine beynelmilel yard1m 

yap1lmas1 ••• 

· •11i:i~!.JliIID.l1Bill.~!.!a1111 l ~ .......... ma11>' ... ~-7C~ • 

I NASIL CENGEDERLERDI, 
YAZAN Nas1l YaQarlard1 TNeo~ r_i6~„' 
H. O. ~ <;in ile Japonya arasmda mesi i~in büyük~e bir istik-

~ esas itibarile bir anla§ma • raz teklif etmi§ oldagu söy-
ya pild1g1 Japon harbiye ve lenmektedir. Japon teklifle
hariciye nazaretlerinin anla§- 1 rinin <;ince kabulünde amiJ 

>..-A.-~ ---- 00 ---- ~-

Ustukarci ipekli Accn1 hahlarile dö~enn1i~ 
büyük salondan ge~ti, nihayetteki kapuyu itt1• 
i~eride ye~il cübbe keyn1i~ ihtiyar bir adan1 görd0 

Ben de elbette sana herkes
ten yakm bulunurum. · mada tesbit ediien §ekileri o\an ba§ka bir debeb de 

kabul ettikleri, anc k bu §e- §Udur: 
Ustukarci ~eyhülcebelin - Sen Hasan Sabaha u· Her fedakärbga göze ah

r1m. Belki seninle ölümü pay 
la§amayaz!.„ Yine büyüklük 
sende„. Yine kahramanhk 
seude„. Sen vatanm i~in ~a
h§tyorsun. Ben senin i~in. 
Sen kendi sayende yeti§mi§
sin. Ben senin sayende yeti-

killerin parlemento ve salta- Ne uluslar der~~g! ve. ne 
· nat meclisi tastik edilecegi, de dokuz devlet 1blaf1m 1m-

f za edenler <;ine i~inde bu-

dairesi önünde atmdan indi. mr m1sm 1 
Nöbet~iler „se(äm dur" vazi- - Be o itin yüzünü nere· 

. 
§tyorum. 
(Hari~ten 
olur.) 

0 ne? 

bir gürültü peyda 

isläm 

Zekiye 
Bilmem ! 

ikinci 111eclis 
Evelkiler. Bay S1tk1. birka~ 

zabit 
(Birbiri ardmdan girer) 

S1tk1 
~uraya toplanahmda bir

birimizid meramm1 anhya„ 
hm. 

Bir kaymakam 
Bundan sonra meram an

hyacak hir kald1 m1 ya? Ka
leyi kim muhafaza edecek? 
Devlet buruy1 Pa§aya teslim 
etmemi§ miydi. 

i§te bir gülle geldi. Pa§a· 
y1 götürdü. Ba~s1z asker na
s1l kavga eder? Burada du
ral'm da„. 

Abdulah 
Ey bir pa§a:ölmekle k1ya

metmi kopar? 
Knymakam 

Sus herif... Kaledeki bi~a
relere ac1ym ! Buras1 devlete 
läz1m olaydt. Serdar imdat 
gönderirdi. 

(Meycut zabitlerin, nefer-
lerin her biri cevaba haz1r
land1g1 s1rada) 

[ Arkas1 V ar] 

t Yunanistanda 
Dahili harp 

C. Vazoff, "MIR„ gazete
sinde Yunan dahili isyanmJ 
mevzuubahsederek her iki 
orduda ciiktatörliik taraftar- J 
Jan mevcut oldugunu yaz
makta ve Yunanistamn dahili 
bir tef essüh yani kudretsizlik 
devresine girmi§ oldugunu 
vakayi göstermekte o1du
gunu kaydeylemektedir. 

B. Vazoff diyor ki: "Bu 
vaziyet, Türk - Yuuan ve 
Balkan anla§malarma bir 
darbedir. Dahili harp müt
hi§ bir äfettir. Yunanistanm, 
memleketi sulhe eri§tirecek 
bir kurtar1c1 bulabilecegini 
ümit etmekte ve bunun, Bal
kan münasebab i~in de fay
dah olacagm1 dü§ünmekteyiz. 

Bulgarlar, Yunanistanda 
dahili intizamm kurulmas1m 
samimiyetle arzu etmektedir 
ler. Yunanhlar, bu temenni
de Bulgar hüsnü niyetinden 
emin olmak f1rsabm bulacak 
lar ve Bulgaristana kar§I 
hududun tahkimi ve takvi
yesi i~in bir bu~uk .milyar 
drahmi sarfetmesinin ne ka
dar lüzumsuz olduguna kani 
olacaklard1r. 

sali oJacakbr. 
M uharrir, bu i§ i~in Kir

caali mutasarr1fmm yapm1§ 
oldugu yard1mlardan bahset
mektedir •. 

bu anla§manm tara eyn ara-
d 'k" d b · pi lundugu mall mü§kwätta sm a 1 1 sene en er1 ya -

lan müzakerelerin hasilast yardu~ etmediklerinden do-
ld ... r · · 11 mu lay1 <;m; Japanya yahut Sov-

0 ugu, 's'mm uysa I~ ~e - yet Rusya ile bir yakla§ma 
vafakatmm sebeblerm1 her mukavelesi akdetmek mecbu-
~~yden evvel... hükum~~n riyetinde kalmt§ti. . . 
I\:mde bulundugu para mu§" Diplomatik mahafilde riva-
külatmda aramak läztm gel- yet edildigine göre büyük 
digi, bundan ba§ka Ameri- Beritanya ihtimalki Japonya-
kanm takibettigi gümü§ po- mn planlarma kar~1 kolektif 
litikas1 dolaylsile gümü§ fi„ bir te§ebhü§ yapacakhr. ln-
atlarmm yükselmesinin ve gitere diger diger devletlerin 
gümÜ§ÜD piyasadan ~ekile· <;ine mü~tereken yard1m et-
rek salanmas1 ouretile <;in mek suretile Japonyanm te-
hükiimeti varidatmm mühin sirletini ak1m barakmalar1 
mikyasta dü§meninin de bu fikrindedir. Hatta bu babda ! 
anla§mada <;ini uysal ve mu- <;inden mukabilini beklemek- : 
vafakatkär olmaga sevkeden sizin ona y?-:d1m etmek lüzu- ; 
amiller oldugu, Japonyanm mu ileri sürülmektedir. ' 
<;ine bu mü~küläb izale et- United Press 

~~~~ ~re2~@l 

Yunanistanda 1 Sovyetler Ve 
Da?ili. isyanla~1n · ~e- Bulgaristan 

bces1 '' e 1\loslen Bugünlerde Sofyaya bir 
"Le Nessager D'Athenes„ Sovyei Murahha~mrn gelme 

gazetesi, Yunanistanm ge~i:r si beklenmektedir. Bu mu-
digi isyan hareketlerinden rahhas Bulgaristanla tecrübe 
bahsederken ~unian yazroak mahiyetindc olmak üzere ti-
tadar: ca1·i baz1 i§ler yapacagl gi-

" Hasar ~ok büyüktür. M li bi, iki memleket arasmda 
vaziyeti, Yunanistam kendi mal ahp satma hususlsrmm 
ulusal müdafaas1 i~in elzem esaslarm1 d:i tetkik eclecek-
olan harfiyab yapmaktan tir. B. Baskolinikof gazete-
menederken, isyana kalkan cilerle müläkatmda. Rusya-

yetinde kendisini kar§tladtlar. de göreyim. Aham bimi§ ol· 
Uustukarci evvela büyük bir sayd1m sana sorarmid1m. 
salona girdi, her taraf ipek Hasan Sabah yüzüne karf 
Acem hahlarile örtülmÜ§tü, böyle dim dik ve hakaretle 
yumu§ak hahlar üzerinde söz söyleyen yigite fevkaJäde 
ay<Jgmdaki kirli ~izmelerle hiddetli bir nazar attaktall 
yürüdü, yanmda kimse yoktu. sonra §U sözleri söyledi: 
Nihayetteki kap1y1 a~h. i~e- Sen galiba dagh bir adaß1' 
riye ba§m1 uzatb, sivri sa- sm, böy)e yerleri yeni g~·. 
kalb, yc§il cübheli ve beyaz mfü~e benl!'eyorsun, sonra ~ 
sar1kh bir adam namaz k1h- san Sabah gibi bütün acull 
yord.u. Ellerini baglam1§ hakanlari bile titretmi§ bir 
ayakta duruyordu. Ustukarci adama ogru diyorsun, setl 
adama seslendi: onun ne kadar ulu hake.II 

- Hey ihtiyar, oracla ne oldugunu bilmiyor musun? 
1 yap1yorsun? Bana ne, o ne olursa o • 

Hasan Sabah göz ucile sun, kendisinin ogrular ba~ 
lrnp1s1m habe1 vermeden a~an bugu oldugunu Celme söyled1• 

bu sayg1s1za bakb, hayretler (Arkas1 var) 
i~inde kaldi, ayakta seläm '!lGJr-=--

vererek namaz1m bozdu. ~u 
sözJei·i söyledi : 

- l~eriye gir, kimsin. Bu
raya n~s1l geldit! ? 

Ütsükarc1 ayagmdaki koca 
cizmelerile odaya gircli, Ha-
san S abahm sed\ri gözüne 
ili~ti, sormadan ve henüz 
cevap vermeden ge~ti, sediw 
re oturdu, $eyhcebel ellerini 
kavu~turmu~ §a§kmhk i~inde 
Ütsükarcmm ha1·eketlerine 
bak1yordu. Sedir üzerinc yer· 
le~mi§ olan Ütsükarc1 §U ce
vabl verdi: 

- Ben Karluk Türklerin-

Venizelos 
Ve Balkan 

„ 

Anle§mas1 
Progda ~1kan "Narodi P0 

litika„ gaietesi, Yunan isY8 

nmdan öalisederken ordunufl 
siyasaya kar1§bg1 her yerde 
vaziyetin kötüle11mekte oldO' 
guna i§aret etmektedir : 

Yunanistan Balkan anlaf 
mas1m, ancak bugün Yuna' 
nistan iktidar mevkiinde b11 

lunan kabine sayesinde iint:S. 
edileb:lmi§tir. bir k1s1m kendi evlätlar1 aley mn takas i§lerini yapmaga 

hine sad1k evlätlaram siläh dü~ündügünü söylemi~ ve me 
altma almak ve kendi zati selä Rusya, Bulgaristamn ve 
müdafan vastalari olan bir rebegi telsiz mül'sel cihaz1 

denim, adnn yigit Alpttr, 
1 

obamda Ütsükarci diye am
lmm. Beni bnraya Ulu ha-

Anla~ma, bugüakü sm1r1~ 
rm muhafazas1 ve emniyet 
üzerine müessis bulunuyordll· 
F akat, Ege denizinde bif 
mahre~ alam1yan Bulgarist11S 
bundan memnun degildi -1e 

bu sebepden dölay1d1r ki ~ 
la~maya girmedi. Bütün b\I 
i§le en anla§tlm1yan noI<t' 

tak1m gemileri mahvetmek spari~in kar~1hg1 olarak Bul 
i~in para ve mühimmat sarf garistandan gülyag1, tütün 
etmek mecburiyetinde kalmi§ ve deri alabilecegini bildir-
tir. mi~tir, 

Lüzumlu §edit tedbirler bu de ;;ti;~;f ;~~;i;i-;d~ a~-
i~ten masum olan ticareti ~('tig1 yaray1 kim kapatacak? 
tamamen durdurmu,stur. Ge~ Bundan yirmi sepe evvel 
ne bu zararlnr i~inde en ko- dogan ve sörteli ~ok zaman 
iay surette yerine getirilebi"' olm1yan aynhklara yeniden 
lenler gemilerin hasan ve yah§brmak i~in kimbilir d~· 

kan l'imu\:in yollad1, Burada 
Hasan Sabah ad hda bir 
ugm varm1§ ona diyecekle
rim var, tiz o adam nerede 
ise bana gÖstcr ihtiyar? 

Dedi. 
Hasan Sabah bu kdar ser-

best ve korkusuz söz söyli- ise §Udur : 1 

yen yigite bakar~k onutl Ekseriyetle FranslZ poJitl' 
mcraeim nedir bilmiyen bir kastm gören Venizelos acab' 
dagh oldugunu anlamt§b, ~u ni~in bu anla~maya mubaf•~ 

' kar!,?1h2'1 vcrdi : let ecliyordu ? 
<c ,...._. ..... ~·----'-'-...... ~-------..._~..._._~- • ' ?. 

hususi okonomik lmenfaatla- h~ tle kadar senelcr lazun 
r1d1r. Fakat, bugünleri vilcu~ gelecektir? 
~===::z·--========== ...-.-..--www ·-
- ....._..... ___ .._... __ .__._,,.'".-= 

Osmanl1 Tarihinde Girid 
• 
lsyanlar1 ••• 
--·· •.. ---

ilk Ayaklan1~, ~1ora ihtilalile l3a~iad1 ... 
•••• 

HÜKÜMET YALNIZ SiSAMA MUHTARIYET VE-
RINCE GIRIT RUMLARI ISYANI GENl~LETEREK 

DEVAM ETTILER 
---„oo••---

- 3 - M. Urhan Tan 

Avrupa tarihleri ()n1er pa~an1n asileri terbiye 
ettnek n1aksadile bütün adavi tahrib 

cttigini yaz1yodar!„ 
Bab1iiliye gönderdikleri bir 
arzuhalde vergilerin ~oklu
gunnu,· gümrük re~minin agir 
hgm1, vergi toplama §ekille
rinin bozuklugunu ileri sürü
yorlar ve valinin kötü bir 
adam oldugunu söyliyorlard1. 
Onlar, bu arzuhalin aynini 
Giritteki konsoloslar da ver
mi§lerdi ve müteakiben isläm 
köylerine hücuma girmi§lcrdi. 

isyam Hac1 Mihali ald1 bir 
sergerde idare ediyordu. Bu 
adam, " her kim silähm1 ahp 
yamma gelmezse evini ve 
harmamm yakarim „ tehdi
dini ihtiva eden bir beyanna 
me ne§rederek bütün Girid 
Rumlarm1 seferber etti ve 

giiya halk mümessil!erinden 
mürekkeb olarak toplad1g1 
bir meclise adamn Yunanis
tana iltihak ettigi karanm 
verdi.f 

Bab1äli, Rum ahalinin dilek 
lerini tetkik edecegini vadet 
mekle beraber M1s1rdan ferik 
~ahin pa§a kurr andasile bir 
ka~ tabur asker yollad1. 
Ba§ka yerlerden de gönder
digi alaylarla bu ukerin ye-9 
kiinunu 16 tabura ~1kard1. 

Fakat eskiyaya taarruzda 
~ok teenni gösterdi. Bu se
behle Hac1 Mihail ~ §imard1. 
Y apmad1k §enaat blrakmad1. 
Asilerin merkezi 2400 metro 
yükseklikteki isfaki daglan 

idi. 
Atinada Girit asikrine 

yar~ii:Ii i'rin kurulan heyetler 
hä.r1l hanl ~ah§tyordu. Evleri 
yak1lm1§, k1zlan daga kald1-
r1larak par~alanm1~ isläm 
köylüler, kalelere can abyor
lard1. Yalmz KandiyP.de 50 
bin miislilman birikmi~ti. ln
giltere ve Fransa, Suda 
limamna, Rusya da Hanyaya 
birer harp gemisi yollailii~

lard1. Babaäli, hälä dü§ünü„ 
yordu!. 

Bab1 alinin teennisi biraz da 
devletler aras1 siyasetindeki 
tehlikeli bi~imden iJeri geJi
yo:du. <;ünkü Rusya, lngil
tere bei baglanmI§ gibi gö
rünen Yunanhlar1 kazanmak 
i~in Girid äsilerini himaye 
ediyordu. itaJya ile Prusya 
milliyet p :ensiplerini müda
faa ettikleri i~in Giritlilerin 
hakh bir isyan yaphklarma 
söyliyorlard1. 

Fransa da - Bel~ikay1 ilhak 
edebilmek ka gusile o gün 
i~in - ayni prensipleri benim
siyordu. Sora ortada yalmz 
Girid mese)esi yoktu, bir de 
Yunan hükiimeti i§i vard1. 
Ba§vekil Comondoros, Os
manb devletine harb ilän et
medigi halde Atinadaki mi-

lisler reisi Coromeosu Gifl; 
de yollattu~, isyamn iclaresiP 

memur etmi~ti. Henüz 0 9' 

manhlarm elinde bulunan 'fe' 
salyada isyan ~1karan Arn>f 
roya da asker, cepane ve p•' 
ra gönderiyord.u, 

f~te bu vaziyette f ngi)te~e 
hükumcti ikinci bir N avarttl 

yap1lan11yacag1~1 i~eri sürdß
1
1, 

Bab1äliyi cii1 etlendirdl ve . 
1 

ridde äsilerin tenkiline baf 
land1. istabul hükumeti 

0 

adada bir ~ok zaman b~l~~~ 
mu§ ve bu yüzden Girtd 
diye amlagelmi~ olan Must•' 
fk Naili pa§ay1 veii ve se'; 
dar1 ekrem Macuh Ö[IJ~ 

r.1• 
pa§ay1 kumandan s1fatile v 

ride yollad1. 0 vak1ta kaM' .„ 
adaya sevkolanan askefl 

yekunu da k1rk bini buhn"f 
tur. 

Avrupa tarihleri Ömer ~ 
§amn asileri terbiye etIP~. 
maksadile bütün adayi ta 

jj• 
rip ettigini yazarlar, bu b 
küm, isyamn bastmlmas1nd~: 
memnun olm1yan devletlefl 
sinsi politikalarm1 tevsi i~iJJ 
ortaya !lblan bir bühtand8" 

ibarettir. 
(Arkas1 \'ar) 
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Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, ·saglaA1, zarif ve 
0turak terazilerin1iz geldi. Her 

f cvkindedir 

, 
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~ 
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; 
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1 ~ 

dan1gah 
terazinin 

20 MART 

Bu Pillerin En Tazesini 

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz ~ATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 

, ~I~) Ticarethanesidir. ~ GOLD ,. 

j. 

e 

0 

t 

bi5, ba~ agnlanndan hayat1m aaimi bir 
~zaptan ibaretti. Fakat gdpin beni bu 1zhrap
~dan kurtard1. 

0 „ 

En eyi Bayram hediye 

S. Ferit 
l(QLONY1\ 

Golt (Altm) tra§ bu;ag1 isve~ ~eliginden, milimitrenin 
onda bir kalmhgmda olup dünyada e§i yoktur 

Bir bi~ak ok~ar gibi 10 - 15 tra§ yapar 
~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
'T'anesi 5 Kurus , 

YÜKSEL RAKISI 
c Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 
„8~~~~~~~~~~~~::~f'l°"H*~ H 8 ~ 1 w~~~~~~~~~~~t=~~ ~ w~*~~•w~*w * * '* * ~ 

::~ TA YY ARE SiNEMASJ TJ~~ln : 
f'J !lt .,,.. 

Her yerde sabhr. 1'1arkaya dikkat :~------------------_:_ 
lijllmi!Jili?11lml11l1 ~'''!1lll0!1:l11l1J11l11iiJml1:!Wli1i1~rtlti!'r~:~~Mlä/J111Jlll111!l!!!l111!1Jli11'1nhll'1ßt„,tf!l11,1'"'"1l'j1 f'J~ Bayramda Hergün saat 11 de ba,Iar. 13, 15 • 
"' 11111J :Jl!lllllllll w ~ 17, 19, 21,15 seanslar1 yapar. 
~ Bütnn dünyanm hakiki bir §aheserl olarak kabul ettigi ~ • Fransa Akademisi azasmdan GEORGES OHNET'in 
~ $OPEN v e A~KLARI l • - B b' MUSI' KI. ,.. biitün diinyaca tanmml§ ölmez §aheseri olup 
· --4 u 1r ve DEHA filmidir - • = ~OPEN V E A~KLARJ ~ ~~· GABY MOR~~~ilil:t~ti:~I ROLLAN'tn 

~ Yurdunun istikläli i~in derin duygularm1 piyanosunun ~ ~ 
Demirhane ~ tellerhde mliyen, yurtseven dahinin 1zd1raplar1 kadar ~ ~ 

~ onun lekesiz B§klar1m da hikäye eder. 1 ~ J S 0 P E N ve A S K IJ A R IJ ~ ~ M •• d •• •• 
- Y" k k l b k b d·· d'. ·· fil · · - ,.;)• U U r U ~ u se eser er musa a asm1 u or uncu mim ~ ""• . . . . . . .. . . . 

=.fj E L ff A M R A „ i~aresind~ Milli ~ ~·" lzmirde bu kadar kuvveth b1r f1hm daha gostenlmemI§tir 

~ Kutüphane Smemasmda ~ ~.~ N U H U N G EM 1 5 1 
~ Bu ak§am 21 seansmda göreceksiniz ~ ~ Aynca : T kl' h' k k f' · ~ _ _..___. ... _ -~h ~ ~ amamen ren 1 ir ab aha 1lm1 

~ . Bosna Sevdalar1 ~ ::: Türk~e sözlü FOKS dünya havadisleri 

4 Büt\in lzmirlilerin alk1§larla tekrar seyrettigi bu filim J 'l* ~~~~~~"l;DN» " •• J Bugün: 13, 15, ve 17 se?nslarmda, Yarm yalmz 15 se- ~ 1 
~ ansmda son defa olarak gösterilecektir. i; ~·';I ß •• 
• YENI FlA TLAR : Hergün Salon 35, Balkon 45, Hu- ~ ~ ~ g ~ U ~ . . ~. . . 
~ susi 60, 21 seansmda Salon 25 kuru§tur. Bu seanslarda ~ 

1 
Son defa olarak herkes1!1 ~egendig1 ve 1sted1g1 2 f1hm 

@ ucuz karneler kabul edilir. JF 0 l{af este A~k - lk1 Gönül Bir Olunca 
ooi;a1111,1111111:·1,111.11lfl111"1'11lllllll1tl141J1:111:1'.1'1'111'11111m1111111 '11111Qfti·llUllPOO IO)·';t~~~~~&~H~~~ •••• • 

l!sans 
Pudras1 
KRE~l ve 

Sabunda1~ l
t ~~~r.u . „ „ ~ 

-m- -~-

Olur 
l' aklitlerini almamak 1~m 
daima FE R i T isim ve 

etiketine dikkat 
M1 DEPO 

1 

S. Ferit (~ifa) eczanesi 
~~~*:k.**-~'*'****-*1ddc*-*-**" TArNi ;i~:;;;;~~;~iriniz & 

Bayram pragram1 füim rckorunu kmyor ~ 
1 - En Yeni ])üny~ Havadislcri tt 
2 - Miki karikatür » 
3 • Binle.rce figüran, milyonlarca dolar sarfile vücude i 

gelm1§ ve bu sene dünya filim müsabakasmda 
birincilik kazanm1§ olan yegäne filim 

KIZIL f;ARi(:A ~ 
4 • Merak ve U C:. t )f. 

aläka yaraatn ~an ~ey an » 
~'t'!~&-..:i.:s.~ -"re".::'r~ ~ 

1( Bayram münasebetile bergün lt 
tzif <;ari~a : 9, 12, 15, 18, 21. » 

Ufan ~ey_tanlar: 11, 14, 17, 20. )+ 
~~~xll~:'1l~c+c--...,..c-..,..;c-~;,~,a~~++~m~~ 

lli~yU ~oktu; hir haba, oglunu ancak bu ka· 
dar sevebiiirdt 

Bir gün $övalye : 
- Oglum . . Demi§ti. Buralarda niuvaf ... 

fak olmak ~ok gü~. Ne kadar kahramanhk 
göstersek, senin mevkün filan prensin mai
yetinde bir kale kumandam olmakbr. Halbuki 
sana kralhk tac1 yara§ir ! 

- Pek alä.. Bu hususta ne yapmak 
laz1m? 

- Kudüse gitmek 1 • 
Yukar1da da dedigimiz vecihle, $övalye 

yerine gore cesur olmas1m bilirdi; fakat ölüm 
kar§lSmda da ka~mag1 f Ok daba eyi bilirdi. 
Deli papasin teklifi üzerine, ~üraille kar§l„ 

la§rtit~ &:!:-~ yerinden f1rlam1§ ve : 
- Kudüse gifmek mi ? . . Demi§ti. 
- Tahii Kudüse gitmek läz1m. Orada bir 

kralla bir §Övalyenin talibi aynidir. Bir kraf 
orada ~ok ~abuk mevki kaybeder fakat i~ 
bilen hir §Övalye, ~ok ~abuk hir prenslik 
veya kralhk kurabilir. Anladm degil mi? . 

- Dogrusu pek anlamad1m 1 
- Sen beni dinle ve bundan tarn on gün 

sonra Kudüse gitmege karar verdigini ilän 
edersin. 

SalAh~ddini Eyyühi No. 11 

üzre, Kudus eteklerene kadar gelmi§, sava • 
§a haz1r kuvvetli bir ordunun ba§mda idi. 

Saläheddinin ordusu dört koldan mürek
kepti; Her kolun ba§mda da §arkm en[cesur 
en mert, en kuevetli bir kabrimam vardir. 

Bu kahr1manlarm isimleri §Unlardir: 

$ark koh.1 kumandaru- [Aslan bey, ~imal 

kolu kumandan1 Tugvul bey, Cenup kuman
dam Mahmut hey, Gap kolu kumandan1 
Seyit Abdal. 

Bu kuvetlere Saläheddinin sava§ oyunla
rma göre se~ilmi ve yerle§tirilmi§lerdi. 

Saläheddini Eyyübi, merkezden hücum ve 
hareketleri idare ederken, bu dört kumandan 
da, dü§manm dört cephesinde häkim bir 
mevki almak i~in canla, ba§la sava§1rlard1 ve 
ekseriya da muvaffak olurlard1. 

Suurlu bir kun1anda ! 

Saläheddini Eyyübi, $am kärvanmm Demir 
$uvalye denilen ve Kudüs kralhgmda yüksek 
mevkii olan ~uvalya Reno tarafmdan imha 
ve yagma edildigi haberi üzerine : 

- Siläh ba§ma l . . Emrini verdigi zaman 
ne yapbd1gmi bililyordu. 

Esasen ordusu da sava§a te§ne idi, hatti 
sava§sizbktan s1kilanlar bile vard1. Bunun i~in 
~uvalya Renonun bu hareketi, Saläkeddinin 



Sah1te 4 -
III! 

Türklerle Kar§I Kar§ya 
Yazan: Türk~eye <;eviren : 

ANRI FÖY RE~AT SANLI 
-8-

Seddülbahire geleli kac; giin gcc;tigi halde, bi
zin1 toplar1 vapurdan indirn1ek kin1senin 

akhna gehniyor ... 
3 May1s pazartesi Türkler 

lstanbuldan takviye edilen 
15 inci f1rka ile yeniden hü
cuma ge~tiler. 

7 inci ve 15 inci Türk f1r
kalar1 hücum ile bir gün ev
vel kaybettikleri siperleri is
tirdat ettiler. 

Harekät bütün cephede 
devam ediyor. Aceba Türk 
hücumlarma kar~1 kuyabile
kadar cepanemiz kalacak m1? 
Herkesin sordugu sual budur. 

Bnlundugumuz göyün üs
tünde mütemadiyen ~arap
hyor ve zaten harap olmu~ 
olan köyde ayakta durabil
mi~ olan birka~ d1vari da 
y1kiyor. 

Y ollarda sahile dogru iler
Iiyen yarah kafileleri ~ok 
ac1kh bir manzara arzediyor. 

Seddülbahirin üzerinden 
a~1rtma endaht eden bir 
fngiliz z1rhhsmm menn1s1 
hedefine vas1l olmadan ha
vada pathyor ve 20 kiloluk 
bir ~elik par~as1 tam yam
m1za dü~üyor. Bereket ver
sin ki hi~bir kimseye isabet 
etmiyor. 

Karan11k basar basmaz 
Türkler yeniden hücuma ge
~iyor ve kanh ~arp1~malar 
tekrar ba~hyor. 

Fakat bu büyük karga~a
bk arasmda bizim Seylan 
vapurunda kalan toplar1m1z1 
sahile endirmek i~in emir 
vermek kimsenin aklma bile 
gelmiyor. 

Ben bu noktay1 hahrlat
mak üzre general Damad1 
arayorum. 

Frans1z umumi kumanda
mm saat 11 e dogru bularak 
kendisine vaziyeti anlabyo
rum. 

General ~ok sinirli ve te
lä~h görünüyor. Kendisine 
bizim toplarm henüz vapur
dan ~1kar1lmad1gm1 söyle-

-68-

u~me ~ok gelmi~ti. 

yince oda hayrete dü§üyor. 
General derhal bir tezkere 
yazarak liman kumandamn
dan bana bir romorkör te
min edilmesini talep ediyor. 

4 May1s Sah - Ön safta 
harp büyük bir §iddetle de
vam ediyor. Bulundugumuz 
köye geien yarahlarm haddi 
hesab1 yok. 7,5 hk topJarim1z 
i~in Mondrosta bulunan ge
milerin birinde bulunan mer
milerden bir miktur getiri
yorlar. 

Bir~ok müracaatlardan son
ra, Seylan vapurunda kalan 
toplarim1zdan ikisini almak 
i~in bir romorkör bulmaga 
muvaffak oluyorum. 

T oplan bir mavunamn üze
rine yükleyerek pek büyük 
mü~klilata maruz kalmadan 
sahile ~tkar1yoruz. 

F akat toplar1 karaya pkar
d1ktan sonra da onlar1 batar
ya halinde yerle~tirecek yer 
meselesi ortaya ~1k1yodu. 

Nihayet toplar1 köyün sag 
tarafinda kü~ük bir yol kc
narma yerle~tirmege muvaf
fak oluyoruz. 

Ate~ sahas1 bizim karagä
hm üzerinden ge~erek inte
peye dogru uzamyor bu su
retle bizi mütemadiyen h1r
palayan Anadolu sahili ba
taryalarma mukabele etmege 
~ah~acag1z. S 

Fakat betaryam1zm mühim
matmi ve efrad1 muhafaza 
edecek her türlü siperden 
mahrumuz. 

Nihayet yüksek~e bir te
penin üzerinde bulunan bir 
ta~ y1gmmm üstüne de teres
süd mahalini kuruyoruz. Bu.
ras1 olduk~e yüksek oldugu 
i~in beze ate~ a~an Anadolu 
sahilindeki bataryalarmm 
mevkilerini görmege imkäu 
buluyoruz. Türk toplar1 pat
lad1k~a kü~ük duman bulut-

- Silä ba§ma 1 emri, Saläheddinin Kudüs 
önlerinde yer almt§ o:rdusu arasmda müthi~ 
akisler yapb; bu ana kadar, adeta sakin ve 
sakit duran bu binlerce kahraman : 

- Siläh ba§ma l.. Emrini duyar duymaz, 
yaymdan f1rlam1~ birer ok gihi yerlerinden 
f1rlad1lar ve ... Ve sava§a hazir hir häl al
d1lar emir, 'henüz nakkrelerle teblig edil
mekte iken Salähiddinin bütün askerleri siläh 
elde, gözler Kudüste, hücum emrini bekli
yordu. 

~övalye Renonun hareketi ile vaziyetin 
buhranh bir hal alacagmi Kudüstekilerde 
biliyorlard1; mütarekeyi Jcendileri istemi§ 
olmak itibarile, imkän olsa ~ovalyeye kuvvet 
ve nüfuz ge~irecek bir kral veya prens mev
cut degildi. 

~övalye, kendi kahramanhgma ~ok inan
mt§ ve hattä Romadakileride ~ok inand1r
m1§b. Bunun i~inde Kudüste bu ~övalye ba§h 
ba§ma bir nefak sebebi idi. 

l)eli hir papas ... dcn1i~ ki! 

~övalye Reno bir Frans1zd1; memleketin
de büyük emel ve hulyalar pe§inde ko§mU§ 
fakat hi~bir §ey olamamt§b. Esasen her hangi 
bir§ey olacak bir meziyeti ve kabiliyeti yoktu. 

( Halkm Sesi ) 20 M~RT 
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Habe§ hükiimeti Uluslar Kurumuna müracaaf Bir c1nayet d 
• K • d h J J • • • Dün ak~am Güzelyab • ett1. ODSeylD er a top 8Dm8SIDI ISllyOr Halimaga tarlasmda Zeyt~ 

---------------00+.ao sokagmda birvaka olmu§tur 
Cenevre 19 (A.A) - Ha

be~istan hükumeti henüz Jle§ 
redilmemi§ olan yeni nota-

smda Roma ile müzakerele
rin akim kald1gm ve f talyan 
kuvvetlcrinin seferber edil-

derneginde äza bulunan dev la~brm1ya te§ebbüs eder. Bu 16 Ya§mda Mustafa admd• 
letlerin türlü tecavüz ve teh te~ebbüs akim kald1g1 tak- birisi, anas1 Bayan Fatmaf 
ditler kar,§Ismda toprak hü- dirde ikinci safha mevcuttur , ailevi bir meseleden b1~akl' 
tülügünü riayet hakkmdaki ki bunda konsey asambleye sol omuzundan ag1r surettt 
taahhütlerini mütazammmd1r. raporunu vermektedir. yaralam1~br. Bayan IFat111• 

Habec:istan hükiimefi a- 34 d d y l h ta' 15 inci madde bir inkita1 "' Y3 §10 a ir. ara 1 as 
samblenin fevkaläde olarak k ld l t Z b t cJ 

digv ini tesbit ve mÜ§ahede inta~ edebilecek ihtiJäf hal- d h l l . k neye a iri mi~ ir. a 1 3 

er a top anmas1m 1steme - vaka hakkmda tahkikata de' 
ederek misakm 10 ve 15 inci lcrini ve uzlac:ma safhasm1 t d' 11A' I · lh 
maddclerini ileri sürmekte 

" e ir. iHese e gayri me uz vam edilmektir. 
derpi~ etmektedir. bir hal zuhur etmedik~e 

ve muayyen nsule tevessül 
edilmesini istemektedir. 

10 uncu madde uluslar 

---00-----·-~ 

Belediyeler 1 

Q.enel müdürü
1

1 

Oldü 
1 Ankara 19 (A.A) - Bele- f 

diyeler bankas1 gencl müdürü 1 

ve eski Adana valisi ba}' l 
Mümtaz Savut dün gcce öJ
mü~tür. Mutcveffanin cena
zesi bugün ögledcn sonra 
kaldmlmt§ ve merasimle da
hiliye bakam bay ~ükrü 
Kaya, kültür baktuu bay 

Bu safhada konsey ihti!äf May1s devresinde müzakere 
hakinde olan taraflan an- edilecektir. 

11'"'11 
h~I 

11;:11 
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Bay Ma.hmud Muhtar öldü 
Nkpoli 19 (A.A) - Türkiyenin sab1k Berlin büyük elcrisi 

General Mahmud Muhtarm cenazesi bugün Napoliye ~1ka
nlnu!lhr. iskcnderiyeden vapura binen sab1k el~i yolda öl
mü~tür. 

Cana kale z f eri y dönü • u 
Kayseri 19 (A.A) - c;anakkale zaferiJ?-in y1ldönümü mü

nascbetiyle Halkcvinde yap1lan toplanhda erkämharp hin
ba~1s1 B. Suad tarafmdan zafer hakkmda verilen bir 
konfcrans1 ghzcl bir temsil tak}petmi~tir. 

~] ~ f~ ~ ~:3 t~ 

anya az1r a 1yor ---------OC>C>O ~------ 1 '"-·~-..--... 

1 incide 

. Gediz nehrinde 
J 

lßulunan ceset 
f Dün Menemen ile Berga· 

ma arasmda Gediz nehrinde 
bir ceset bulunmu§tur. .Me' 
nemenden §ehrimiz emniyet 
müdürlügüne bildirildigine g6 
re cesed izmirin Hamidiyt 1 
mahallesinden Ahmet og~J 
329 dogumlu bay ~akire a1 
dir. 

Abidin Özmen, · Moskov:i 
büyük el~isi Vas1f <;mar, 

Divam muhasebat rcisi bay 
Seyfi ile bakanhklar ileri 

icabeden I eticcleri istihra~ somada 3 .;.ubat tarihli 1 

etmiczlerdir. $imdi vaziyet sa- Frans1z-ingiliz beyannnruesin-

Kendisi Menemende buhl' 
nuyordu. iki arkada§ile bir' 
likte 14 numarah kapbka~ti 
ile lzmirc gelmi~ler ve k 
mirden para alm1§lard1r. Te~ 
rar Menemenc dönil§lerind' 
bay ~akin bogulmu§tur. Ge' 
dize nas1l dü~tügü hakkind' 
Mencmen adliye ve zabitas1 

tahk;kat yapmaktad1r. BaY 
~aldrin lzmire birlikte gel· 
digi arkada§lar1 ve ~ofot 

rihtir. Büyük dev!etlcr hukuk miinderi~ siya§et ise hu {uk 
musavati dairesindc müzake- müsavah prasipini kabul et-gelenleri §ehrimizde bulunan 

bankalar mlidür ve mümes
silleri haz1r hulunmu§ vc 
jandarma ve polis müfrezc
leri son ihtiram mcrasimini 
ifa etmi§lerdir. 

lcre giric::cceklerdir. mck surctile bunu bir pa-"' aramyor. 
V:u-§ova 19 (A.A) _ As- zarhk mcvzuu yapm1~br. b• 

ket·i mahafilin ne~iri efkari c e l 
o~an P~ska Zbrojna gazeteai 1ffer iat Sat1~. ~ekteplerdek 
d1yor k1: 1 ~ 

Almanyanm karan bir si.ir- Azimet' dolay1siyle sah~, ff 1 """'""""""'""'"""""""""'-"""'--...,,....,,...~. 

lar1 havaya dogru yükseliyor. ' 
i§te bu firari dumanlara ate~ 
etmege ba§hyacagiz. 

k · l r··k„ b önümüzdt::ki Cuma günü yani 0C8 ar enz o ma1m~tir. -yu u u 
karar siJahs1zlanma konfe- Martin 22 inci günü sabah- 1\ laa rif \l cld'deti l~tttl' 

Tarassut merkezi ile ba
tarya arasmdaki telefon hatta 
ikmal ediliyor. Biz de ate§ 
a'rmaga haz1rlamyoruz. Fakat 

bu o kadar gü~ bir i~ ki, 
elimizde ne harita ne de top 
ate~ini tanzim eden plänlar 
var. Fakat ~aresiz elimizden 
geldigi kadar bir§eyler becer
megi ~ah~acag1z. 

rans1 ile büyük clevlctler si- leyin saat 10,5 da Karantina lann Listesini istedi 
yasetinin mant.ki bir netice- makasa kar~ismdaki Mitat Maarif v3knleti ecnebi ~ 
sidir. Si!ähs1zlanma konfe- Pa§a caddesindc 9 No. lu ekalliyct mekteplerinde~ 
rans1 herkez ta1afmdan ka- hanede bir~ok lüks ve nadi- Türk~e muallimlerinin "ail' 
bul cdilcbilecek prensipler de mobilyalar bilmüzayede yetleri hnkkmda istanhul dl,1 

haz1rlamakla iktifa edecegi satilacakbr. Sablacak e~ya arif müdüriügünden yeni b 
yerde tdhakkuku imki!ns1z rueyanmda gayet lüks ceviz- li3tc istemi~tir. istanbul M• 
nazari mülahazular i~indc den mamul tuvalct tek ve arif müdür1ügü bu Jistertit 
kaybolmu~tur. ~ift kanafo aynah dolaplar tanzimi i~in mekteplere gö~ 

Dcvlet1erin 2 Känune'l:vel iki direkli bronz kesme kar- derdigi bir tamimde bu ru~ 
- Arkas1 Var - 19 ~2 d yQfa, inuvman tuvaletler ko- teplerde Türk tarihi, col ~ beyannamesin e ve . 

• --- modinolar, ~cmsiyelik hezc- rafya vc yurt bilgisi derslt 
.,. · ·.... -~ - .... ...;... """' rnn talüm 9 par~a, Ameri- rini okutan muallimlerin i~ 

1 kan kanepe 2 kcltuk, kabi- reyc müracantlarm1 biidi 

Yalmz gözü pekti. i~inc ge!digi zaman~a cc
sur olabilirdi. Fakat bu ~övalye, biiyük emel
ler pe~inde oJdugu i~in ölüm gfüdiigil zaman 
ka~masm1 bilirdi. 

Avrupada bir~ey olam:iyinca, o zmnan her 
serküze~t arkasmda lrnc:;an Avrupalt gibi mu
vaffakiyet sahasmi Kudiistc görclü. 

~öva!ye Renoya bn f1kri ve:en °deli pa
pas„ denilen adamd1. Bu ada111, delilik mas
kesi allmda rol oynayan bh· "zaman oglu,, 
idi. Papaslar i{;in Mernnu her~cy onu mübah
h. Her yere girer, her yerde bulunur, bir 
meyhaneden en yüksek bir ruhani mec!isine 
gider, saray ve §atolarda her i~te yer lutard1. 

Deli papas, ihtiyarlam1~ olmasma ragmcn 
zinde, din~ ve yak1~1kh idi. Uzun ve kuvvetli 
boyuyla, uzam1§ fakat yüzünün güzelligini 
azaltmamJ§ sakalile, bilhassa arbk ge'rmi~, 
buru~mu~ Margiz ve konteslerin nezdinde hä
lä k1ymetli idi. 

Bu adama, yirminci as1rda bir e~ aramak 
läzimgelirse <;arlar saraymm malmt Rosputini 
nümune gösterebiliriz! 

Demir ~övalyeye §arkta muvaffakiyet ara
mas1m söyliyende i§tc bu deli papasd1! 

Bu n1uhabhetin aceha 
sebebi nc idi ? 

Bu papasm $ovalye Renoya teveccüh ve 

nc, Amcrikan s.aat, lmdife mi§tir. 

koltuk takmn 9 par~a, a~1hr V a. 
dört kö~c masa, Sahibi1.in 
Scsi salon gramofonu, Japon 
vazolar, san<lalyeler, l·u~lu 
ayna, hah vc seccadcler ve 
sair bir~ok mobilyeler bilmü
zayede satilacakhr. Sati~ pe-

G. Kaz1JJ1 

; ~~ndir. 

Hami~ : i~bu satt~ acele 
ve mobi1ya1ar gayet lüks ol
dugundnn derhal i§tirak ede 
cek zevai: ~ok istifade ede
cektir. 

Adrcs : Yeni müzayede 
Bestamnda 35 - 36 No. da 
F1rsat arbrma salonu 

AZIZ SIMIK 
Telefon : 2056 1 - 2 

BUGÜN TAYYARE 
SINEMASINDA 

Dede 
A.dh a§k, gern;lik, dans 

I opereti vc ayr1ca. 

~openin Gece 
Enini 

Bug·ün izn1ire 
l)t'>nccek 

Vali General Käz1m Diri~ 
Tire kazas1 köylerinde tet~ 
kat yapmaktad1r. Bugün ,. 
läyet umumi medisi toplll~ 
bsma ba~kanhk etmek i 
~ehrimize dönecektir. 

Grip hastal1~ 
Gene canlanclJ 

Son gür1lerde grip hast' 
hg1 §ehrimizdc arbm§br. ~1 

velcc gribe tutulmu~ olau111 

dan bir k1sm1 tekrar hast' 
lanm1~br. 

~o u Bak1cJ 
Aran1yor 

Bir ya§mda bir ~ocuga 
kabilecek bir Bayana ihti) 
vard1r. Kcndisine iyi bB~ 
lacak ve iyi bir maa~ ..,e 
lecektir. Talipler matbast11' 
za müracaat edebilirler. 

„ 


