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8ay Flanden Fransa Almanyan1n Tezini Kabul: Y eni Bulgar Orta El~isi Bay Pavlof Tür
ldemez. Almanyamn Umumi Sava1tan Sonra kiyeye Hareket Etti. Bir Bulgar Gaze-

Silahlann181rakd1g1 Dogru Degildir, Diyor tesinin Dostane Ne§riyat1 ••• 
Paris, 20 (A.A) - Fran- I zay1f uluslar vard1r ki eger nunu t;er~evesinde kalmakla Sofya, 20 (A.A) - Bul- $ork kom~umuz arasmda iki tlgu ufkunun en kücrük bir 

111 Batbakan1 Bay Flandin biz hak politikas1m kuvvet J Fransamn karc;1hkh emniyet gar Ajans1 bildiriyor : : kom§U memleketin huzur i~in bulutla dahi kararmamas1 ta 
A1a11 mecliainde askeri me· politika~ile degi~tirir isek garantileri kayd1 ihtirazile 

1 
Bulgaristanm yeni Ankara de kültürel inki§af1 ve alel- biidir. EnJiyi dostlar aras1n-

•eleler hakkmdaki müzake- bunlarm mevcudiyetldri teh-
1 

hir silahs1zlanmaya dogru ,1 orta el~isi ve Bayan Pavlof umum Balkanlarda han~ ic;in da bile vuku bulabilen ge~i-
teler esnasmda irat ettigi bir sevk niyetindc ... oldugunu"gös bugiin saat 16 da Ankaraya bu kadar elzem olan samimi ci suitefehhümler arazi ola-
baatukta dcmittir ki : ~ terdik. 1 hareket etmi~lerdir. dostluk eserine büyük bir mu rak hadis olmu~ ise iki bil-

Hnk6met, Fransa askeri Alman ordusuna gelince, 1, Elc;i istasyonda kralm Im- vaffakiyetle ba§hyacag1 hak- kumetin sarzilmaz azim ve 
hlz111et müddctini kati suret- bu 36 f1rkahk 12 kolordu 15 susi kalem müdürü bay Ay- km~~ ~izi temin ed!y?r· iradesi ge~ici ve tali olan 
te Uzatiyor, kendisini hi'rbir Mart beyannamesinden ev- venof ile hariciyeba kam bay Turkiyc - Bulgar 1Y1 kom- §eyi degil, daima iki ulusun 
~~Inan arzu etmedigi i~indir- velccde mcvcuttu. Demek Batalof, hariciye umurni kä- ~uJ~·t· 11~~n~~betle~l yol~nda devamli ve esash mcnfaatJe-
IQ 15 mart tarihli beyanna- oluyor ki~bütürt bir siyasanm tibi bay Kristof, Türkiye or 

1
. k3: 1 

1
1 •bc. irl .eing. . Y.0 . ttur. rini kaydetmege matuf ola-

lll '} • • t' · „ „ d b l 1 u us 1r nr erm1 1y1 a-ea1 e 1928 senesinin bir - ne 1ces1. onun e u unuyoruz. ta el~isi b~~ Ali ~evki Ber- mr ve bir birlerinc kar§ilikh ca~r1r. „ 

lenelHc hitmet kattünü ~er• ,....... Almanyanm heyannamesi öy- kcr ye el~1hk memurlan ve hürmet ederler Bütün kuv- l§te bugün yeni Bulgar mu 
~evesi irinde ve o kanunun ~ le bir iihniyete ! tckabül et- b"t" J ·1 h t' h · · k · · b Jg Y ' u un e ~· er eye 1, anc1ye vetlerini kendi iikonomik ve messilinin hare ·etm1 u te-

35 ila 1940 senelei'i arasm- „ „ ~ mektedir ki egcr dünya ta- bakanhg1 yüksek memurla- kültürel inki~aflarma hasret- mennilerle selämhyor vc bü-
(11' daki az miktarh s1mflar i~in rafmdan kabul olunursa bu r1 siyasa, okonomi kültür ve meye ayni derecede ikisini tün Bulgar milletinin ayni 
if' d••ara dikkate alcl1g1 esas1ar uluslar 'kurumu üzerine mli- 1 mathuat kalemine mensup de ihtiyafYlan vard1r. Buna hissiyatla muttas1f olduguo-
~ •hilinde muvakkat bir za- esser bulunan han~ cserinin mümtaz iahsiyetler ve bir~ok binaen Türk _ Bulgar dostlu- dan §Üphe etmiyoruz. 
b' tiia, i~in ash hizmet müdde- mahv0Jmas1 de1nek olacakhr. dostlar1 taraftndan te~yi edil ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

lini uzatm•thr. Ve bu beyan- Fransa Almanyanm tezini mi~tir. ~ ~ ~ 
lll111e ancak son hädiseler kabul edemez. Alman ulusu- Tu··rk - Bulgar hududunda h1·,.. Qi Yari resmi Novidini gaze- ~ 

trine ehemmiyet kesbet- nun arzu etmedigi dört bu- tesi bay Teoclor' Pavlofun 
llaittir. ' B. FLANDEN ~uk senelik harbden sonra Ankaraya tayini münasebe- bir hadise O)mamJfbr 

fl'ransa yalmz olarak ve likeye dü!O:eJ. Bunun irin mes silählanm b1rakbgv 1 dogv ru la „ Y tile ba,maklesinde diyor ki : 
._ •.umu takdirinde müttefik- elenin uluslar aras1 mahke- degildir. Harbin mesuliyetleri k 
ae Bay Pavlof An arttdaki 
.a_'!le birlikte kendisini mil• mesinde fasledilmesi läz1m hakkmda dünya "oktanberi 
qr k d' Y bu mesuliyetli büyük mevkii 

aa edecek kadar kuvvet- gelmc te ir. kararm1 vermictir. Bu karari bct· b 1 k h k „ ilk defa olarak itgal etme· •r. Fakat Avrupada bir~ok Biz ir sene i izmet a- ben mururu zamana ugvret- 1 
mektodir. 0 devletimizi An-ti ri2 re2 ~ m m ~ E mak istemem. lki ulus ara- k d 6 \),. ara a sene temsil eyle-

( ar1n Y ap1lacak iddial1 Gürec smda hepimizin arzu ettigi- mi§tir. 
Y miz itimath if birligini bu Ankaradaki siyasal faali-

ler Cok Heyecanl1 Olacak 1 mesuliyetlerin unutlmasa te- ,;etlerinin neticeleri, iki ta-
temln edeme~. r11f1n gayret e hüsnü niyetle 

ftt B.1ram1n clördüncü gtlnü 
d ~Ayim pehlivanla 1 ekir
" 'lla Hüseyin pehlivan ara
-:d•ki Kürette Hüseyio peh-

. n:•bn galip gelmesi lzmir 
di~ Cf lleminde olduk~a de
~duyu mucib oldu. 

filt ilttefik ve gayri mütte-
~ kulüplerde, kahvelerde 
' her yerde bu güre§in 

r1. ::-katast dedi kodudusu 
~ etmektedir. 

>e.t tlliyim pehliyan Türki-
~ e büyük bir ~öhret ka
dt ~lf ve nihayet Amerika
bi., bar ~ok kere göret yap
tib· PThlivand1r. Kara Ali 
~-.:. tirkiyenin ba~ pehli-
"'-d ~1• kolay kolay tutuna
lila 1~ Müliyim pehlivan 
1'ilir t)'ill pehlivana nas1l ye
~ ' Mtiläyim pehlivana na-'tn T ekirdagh Hüseyin 
~ ~ Yirmit ya11mda tc~rü
'f 1tibarile Müliyimden on 
~~ •taiid1r. Böyle bir peb"-t n Müliy1m1 yenmesi 
'· tit edilecek bir hadise
l.._ tte Hüseyin pehlivamo 
~~biyeti Tiirkiyenin ta
~ 1>ehlivanlann1 lzmirde 

toplamaga 'Vesile oldu. 
Alb yedi ~ift pehlivan ya

rm Halk sahasmda iddiah 
ve ~ok heyecanb güre§ler 
yapacaklar. Bizde milli spo
rumui olan güre§in en zevkli 
dakikalarm1 ya§ayacag1z. iz
mirde bu milli sporumuzun 
degil seyrine ismini bile itit
mek f1rsabm bulamad1g1m1z 
bir zamanda bu gibi heye
canh karf1la,malar1n s1k s1k 
görillmesi tayam rnemnuni
yettir. 

Y arm ögleyinden sonra 
saat ikide ba11hyacak olan 
bu güre§lere on dört pehli
van ittirak etmektedir. Bun
lardan 4 ü desteye, dördü 
ortaya, dördü ba11 altma vc 
dördüde ba§a ~1kacaklard1r. 
Haber ald1g1m1za göre Kara 
Ali bu ak,am izmirde bulu
nacakbr. Gene haber ald1g1-
m1za göre Bulgaristanh Ari
finde bu güre§lere iiJtirak 
etmesi muhtemeldir. Her hal
de yarm halk sabas1 en 
güzel günlerinden birini ya-
11yacakbr. 

Diger taraftan siJihs1zlan- ri ve bay Pav)ofla ozaman 
ma hakkmda teahhütlerimizi , Sofyada bulunan meslekta§I· 
yapmad1g1m1!1 söylemek dog- mn 1ahsi dirayetleri sayesin 
ru degildir. Asker miktar1- de müsait ve müspet olmu~-
nm yüzde 50 nisbetinde tur. Türk - Bulgar münase-
azalhlmas1 ü~ senelik hizmet betleri o devrede hakiki bir 
müddetinin bir seneye indi- dostluk istikametinde inki§af 
rilmesi unutuluyor. Deniz etmi,tir. Bu idostana müna-
kuvvetlerinin tonilato- mikta- sebat 1929 da Türkiye ile 
rm1 763,000 den 550,000 e Bulgaristau aras:nda b1taraf-
indirdik. Hava kuvvetlerinde hk, uzlasma, adli sureti tes-
de ayni derecede tahditler fiye ve ademi tecavüz misak 
yapbk. Mütarekedenberi si- Jan hakim olmuftur. Bütün 

[ Sonu 4 üncüde J bunlar bay Pavlofun bizimle 

~ E. ~ ~ m E E E 
Habe1-!Italyan hududunda yeni 

baz1 hidiseler oldu 
Paris (Radyo)- Romadan i etmemitlerdir. ltalyan hüku-

ielen son haberlere göre bir 
Habe§ ~etesi italya somali
sine hücum ederek yüz de-
veden ibaret bir kervan1 
zaptetmittir ltalyan müfreze
leri c;etenin takibine koyula
larak Habe§ topragma gir-
mi,Ierdir. Fakat yeni bir ha
diseye sebebiyet vermemek 
i~in takileri takipte devam 
-~~~~~~,~~,~~~ 

Bulgaristanda 
Glilyag1 istihsal ve 

ticarcti 
Sofya, [Hususi] - Bulgar 

hükumeti gülyag1 istihsali ve 
sab§ i~in yeni bir kanun li
hiyasm1 kabul etmittir. 

Bu kanuna göre, Bulgaris
tandaki gül yaglarim ihtiya~ 
nisbetinde istihsal edilecek 
ve bunlar1n cinsinin eyi ol-
masma dikkat edilecektir. 
Bunun ic;in de Bulgaristanda
ki f ena cinsten olan gül fi
danhklar1 imha edilecektir. 
Bu gül tarlalar1 sahiplerine 
hektar batma 2000 leva te-
minat verilecektir. 

meti Habe1istana bir nota 
göndererek hädiseyi protesto 
etmit ve bu vak'adan mü
tevellit tazminab istemek 
hakk1m muhafaza ettigini 
bildirmittir. italyan ayni za
manda Habet ile olan son 
ihtiläf1mn Milletler cemiye-
tine tevdii hakkmdaki Ha
bet notasma cevap vererek 
buna asla muvafakat etmi
yecegini ve iki hükumet 
aras1ndaki ihtiläfm dogrudan 
halli icapettigini bildirmi§tir. 

.. ---„---
Ucretlerin 
Alaa~a <;evriln1esi 

Ticaret Mektepleri Mual
limlerinin ücretlerinin Hazi
randan itibaren maa1a ~ev
rilecegini saglam kaynak
lardan ögrendik. 

Kültür Bakanltg•nm bu i§ 
i~in ~ok ~ah§bgi ve amkla
nan projelerin Kurultaya 
sunuldugu duyulmu§tur. Mu
allimlerimizin sevincine niha----yet yoktur. 

--------------0000-------------
ß ulga r ha~bakan1 general Zlatef vikarilan 

astls1z ~ay1alar1 tekzip ediyor 
Sofya, ( Hususi. ) - Son net vard1r. Gazctecilere be-

günlerde Türk- Bulgar hudu- yanatta bulunan batbakan 

Bulgar Ba§vekili 
ZLATEF 

dunda hadiseler cereyan et
tigi hakkmda ~1kar1Jan §ayi
alar alikadar mahafil tara
fmdan tekzip edilmi~tir. 

Hudud boyundaki bütün 
mmtakalarda tarn bir sükii-

general Zlätef bu as1ls1z ta· 
yialar1 kat'iyetle tekzip et-
mege mezun olduklarm1 
söyliyerek demi1tir ki: 

„Bazi kimseler taraf1nclaa 
ikide birde ortaya atilan bu 
gibi ,ayialar1 büyiik bir ibti
yatla kar11damak liz1md1r." 

Ba§bakan bundan sonra 
dit i§leri bakam bay Batlafm 
istifa ettigi ve orduda da 
bazt degi11iklikler yso1lad1g1 
da tekzip etmi,tir. 

D1§i"eri Bakan1 Bay Bata
lof ta Türk - Bulgar hudu
dunda hädiseler cereyan et
tigi haberini katiyetle tekzip 
etmi§tir. 

---400DC,_ __ 

Bay Lava) 
~1osko\'a ya gitn1ege 

karar vermi~tir. 
Paris 20 (A.A) - Kabine 

Sovyet hükiimcti tarf1ndan 
B. Lavahn Moskovaya gel· 
mesi ic;ln yap1lan da·r : ka
bule karar vern tir. ~11.&.. i
lik bu ?:

0 

tarih tesbit edilmis degildir. 
nnHt1nuNumt1t•n11u1mu11a.u111uAt1mtTV 111n11n111111111111111r11111n111111111111u1,u1un111u11111111m• ,..._„, __ _ 

Canakkalede 
Türklerle kar§I kar11ya 

Taribi tefrikam1zm resimlerinden: Müttefiklerin ihra~~is
~i olan Seddülbahirin Türk top~usu tarafindan bom
bard1ma01. 
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8Nam1k:Kemalin ölmez eserirl 
• ~++000++~ f.I 
-~= 1 ~ti)~~ - 22 - ~~~~~h~I: 

isläm 
(kemali hiddetle yerinden 

nrlayarak) 
Herif §eytan m1sm? ~ey

tandan §eni bir§ey misin? 
~eytandan ~eni ne olur? Ca
sus ... Mutlak bu köpek ca
sustur ... 

Bn ! Edepsiz ! Devlet bu 
kaleyi Pa§aya emanet ettise 
senin benim burada ne i§i· 
miz var ! 

Serdardan ne imdat bek
liyorsun? Sanki dü§manm 
güllesi yeni gelenleri ezer de 
onlar1 m1 vurur? Sen geber
din mi? ~u kar§mda 'Jturan
lar sag degil mi? imdat ge
lip te ne olacak? Asker ka
lenin ~ neresine yeti§miyor? 
Seu bu vatanm ekmegini ye
medin mi? Sen bu vatamn 
sayesinde ge~inmiyor musun? 
Ayvazhga istibkakm yokken 
bu rütbeye gelmi§sin. Devlet 
ilk hizmetin bir kalesini dü§ 
mana vermek:mi olacak? Se 
nin beline o k1hc1 rastgeldi
ne teslim etsinler diye mi tak 
ttlar? Ne duruyorsunuz? Ne
ye bu köpegi kur§una diz
meyorsunuz? Biz burada tes 
Jim likird1s1 i§itmege de mi 
tahammül edecegiz? Kanla
rm1z m1 dondu? Yüreginiz 
oynamadan m1 kald1? Ne 
hayran hayran bakm1r du
rursunuz. 

Burada benden ba§ka Türk 
yok mu? 

( Üzerine hücum 
ister, Zabitler oraya 

Kaymakam 

e1mek 
girer. ) 

Sen sns ta ne söyleyecek
lerse §U zabitler söylesin. 

Islam 
(Bay Rüsteme) 

E M ~ 

Aksu 
Vapurunda 

Istanbul (Hususi) 
Vapurculuk Türk Anonim 

~irketi yeni satin ald1g1 va-
purlardan Aaksuda toplanb 
tertip etmi§lardir. Bu toplan
bda fktisat bakam Celäl 
Bayarla 1stanbuldaki saylav-
lardan büyük bir k1sm1, vali 
Muh~ttin Üstündag ile devair 
erkäm, mali ve ticari müas
selerin müdürleri 1bulunmU§· 
tur, „ 

Cocuk Bak1c1s1 
Aran1yor 

Bir ya§mda bir ~ocuga ba 
kabilecek bir Bayana ihtiya~ 
vardir. Kendisine iyi bak1-
lacak ve iyi bir maa§ veri
lecektir. Talipler matbaam1-
za müracaat edebilirler. 

NESTLE 
Etiketleri büvük n1ü

sabakas1 
25 Mart 1935 ten itibaren, 

bu müsabakanm ke§ideleri 
'almz Istanbul' da yap1laca
g1m saym toplay1c1lar1m1za 
bildiririz. Bununla beraber, 
Nestle etiketlerine kar§1hk 
olarak verilen kuponlar yine 
eskisi gibi, lzmir Kardi~ah 
handaki depomuzda verile
cektir. 

Gelecek ke§idemiz 15 bi
rinci tetrin 1935 günleme
cinde yap1lacakbr. 

Bak ne hezeyan ediyor 
tizde mi susuyorsunuz? 

Rüstern 
Ben kale teslimi teklif eden 

haine tüfek agzile cevap ve-
ririm. 

S1tk1 
Elver,r. Bundan sonra her 

kim teslim sözünü agzma ahr 
sa kur§una dizerim. 

Birinci zabit 
Bu haini ne ya§abyorsu-

nuz? 
ikinci zabit 

Dü§man kar§1smday1z, ba
ruta kvr§una yaz1k degil mi? 

isläm 
Ben onu bir k1h~ta iki par 

~a ederim. 
lkinci zabit 

Habisin m1rdar kanma gir 
mekten ne ~1kar? 

Birinci zabit 
iyi dü§ünün! Sag b1rak

makta muhtara var. 
S1tk1 

(Abdullah ~aVU§a) 
~unu götür. Yer altmda

ki odalarm birine hapset. Ka 
p1smm önüne iki nöbet~i b1-
rak. 

isläm 
Bay ni~in muhatar1 dü§ÜD 

muyorsuuuz? 
S1tk1 

Sebredin mezar kadar ha
pishane onun olur. 

Ü<;üncü meclis 
Evvelkiler. Diger bir zabit 

(Haricten gelerek) 
Dü§man sag tarafa y1gil

ml§ geliyor. Siläh ba§ma, si
Iih ba§ma 1 

(Cenk trampetesi ~almma
ga ba§lar. herkes sürale d1-
§ari ugrar. 

[Arkau Var] 

M M ~ M 
!Her Fiata Sab§i 

Azimet dolay1siyle sah~, 

önümüzdeki Cuma günü yani 
Martm 22 inci günü sabah· 

leyin saat 10,5 da Karantina 
makas1 kar.§1smdaki Mitat 

Pa§a caddesinde 9 No. lu 
hanede bir~ok lüks ve nadi

de mobilyalar bilmüzayede 

sablacakbr. Sablacak e§ya 
meyanmda gayet lüks ceviz
den mamul tuvalet tek ve 

~ift kanath aynah dolaplar 
iki direkli bronz kesme kar-

yola, lauvman tuvaletler ko

modinolar, §emsiyelik beze- 1 
ran tak1m 9 par~a, Ameri- 1 
kan kanepe 2 ko!tuk, kabi-

1

1 
ne, Amerikan saat, kadife 
koltuk tak1m1 9 par~a, a~ihr 1 
dört kö§e masa, Sahibinin 
Sesi salon gramofonu, Japon 

vazolar, sandalyeler, ku§hi 
ayna, hah ve seccadeler ve 

sair bir~ok mobilyeler bilmü

zayede sablacakbr. Sab§ pe
,§indir. 

Hami§ : i~bu sab~ acele 
ve mobilyalar gayet lüks ol-

dugundan derhal i§tirak ede 

cek zevat ~ok istifade ede
cektir. 

Adres : Y eni müzayede 
Bestanmda 35 - 36 No. da 
F1rsat artirma salonu 

AZIZ $1NIK 
Telefon : 2056 1 - 2 

( Hal!~m Scsi } 

iKi SABIKALI KORSAN 
--------~-------0000~-------------~-

J:lali~teki Motörleri Soymak 
Isterlerken K1sk1vrak Y a

kaland1lar 
issanbul polisi, Bayramm 

ikinci gecesi Hali~te bagh 
• duran motörlere musallat olan 

iki sab1kah korsam yakaliya 
rak Adliyeye vermi§tir. Bu 
hususta tabkikat yaptik ve 
§U malumab elde ettik : 

Ahmet ve Mevlüt adJarm
da iki kafadar, herkesin bay 
ramm eglencesine gidecegi
ni hesaplayarak bayramm 
ikinci gecesi Kas1mpa§a ci
var.mdaki sahile bagh bulu
nan motörleri gözlemeye ba§ 
lam1§lard1r. 

Bu iki kafadarm deniz 
korsanhgmda bir ~ok sab1- , 
kas1 oldugu i~in bu i~te kur 
naz davranmasm1 iyi bece
rirler. 

iki korsan etrafta kimse~ 
nin bulumad1gm1 görerek 
$aban kaptamn motörüne 
sessizce atilmi§lar, ba§altma 
girerek ellerine ge~en e§ya
Jari kucaklami§lar ve d1~a-
r1ya ~1km1§lard1r. lki arkada§ 
~ald1klarm1 bir kenara b1ra
k1p öteki motörleri soyacak-
lar1 s1rada bir ayak sesi i§it
tikleri i~in $a ban kapranm 
e§yalarm1 ka~1rmakla iktifa 
etmek mecburiyetinde kal
n11§lard1r. 

Fakat polis yapbg1 k1sa 
bir tahkik neticesinde bu 
gece korsanlarmm hüviyetle-
rini meydana ~1karm1,, erte
si gün de kendilerini yaka-
lay1p Adliyeye vermi~tir. 

Son Posta 
11;~ fl!ji.111 ·i::~ ~ '""'ll fr<""l ,,,„.,, 1• .... 
~ .Miii ""'"' lt1:nl ltt;.it h~d 11;!°111 11;!.°:1 '~ 

VERGiLERDE T ADiLAT 
----- - - - ()()()0 --- ---- - - -.. 

Kazan~, Muvaze11e, Buhran, 
Ve Say1m Vergilerinde Ta

dilat Y ap1lacak 
Ankara - Bugün cibayet hükümlerden baz1lari yeni 

edilmekte olan vergilerden bir kanunla birle§tirilecek-
bir k1sm1 degi§tirilecektir. 

Bu cümleden olarak kazan~, 
muvazene, bühran, sayam ve 
istihlük vergilerile elektrik 

ve havagazinden alman istib 
läk vergllerinin degi~tirilme
si takarrür etmi§tir. 

Sayam vergisinde bir ya§J
m bitirmemi§ kuzu ve oglak 
lardan alman verginin bir~ok 

yanh~hg1 macip oldugurau na 
zar1 dikkate alan hilkumet, 

bu vaziyete bir nihayet ver

mek maksadile kanunun bu 
maddesinin tadilini istiyecek 
tir. 

Kazan~ vergisinin beyan
nameye täbi tutulan k1s1mla-

rmda da degi~iklik olacak
br. Kazan~ vergis1 hakkmda 
yeniden ~1km1§ olan ü~ ka
nunla bu kanunlarm mevcut 

tir. 

Buhran ve istihläk vergi
leri kanunlarmda da baz1 de 

gi§iklikler olacak, istibläk 
mükellefiyetinden haricinde 
kalan bay1 maddeler vergiye 
tibi tutulacakbr. 

Elektrik ve havagazinden 
alman istihläk vergisi üzerin 
de Maliye Bakanhg1 läz1m 

geien tetkikleri yapm1§ ve 
bu vergi i~in .väki olan §ikä 
yetleri gözden ge~irmi§ ve 

tetkikatmm sonunu Ökono
mi Bakanltg1 da bu hususta 
tetkikata ba~lam1§br. 

Maliye Bakanhg1 §imdiye 
kadar haz1rlad1gi mali pro je 

lerin mühim bir k1sm1m Ba§ 
bakanhga vermi§tir. Bakan-

hk, diger projeleri de hazu· 
lamaktad1r. 

:i::::======c::::;::::::=:::================-~--~~---=~-
Osmanl1 Tarihinde Girid 

isyanlan ••• 
. -·. . . . -
Ilk Ayaklan1~, ~lora ihtilalile I~a~lad1 ... 

.. - - ~~ 
HUKUMET YALNIZ SISAIVIA IVIUHTARIYET VE-
RINCE GIRIT RUMLARI ISYANI GENi$LETEREK 

DEVAM ETTILER 
---..oo••- --

- 4 - M. Urban Tan 

Girid valisinin vantna hil' luristivan nliisavir 
~ ~ „ 

tayin olunacak, adadaki rnutasarnflarin van 
s1 lnrist iyan, yar1s1 

Osmanh askeri isfaki dag 
larmda, Kapusta, Resmoda, 
Läkos zirvelerinde, Arkadi 
manastmnda yepbg1 taarruz 

larm hepisind~ asilerin tab
riki üzerine harekete ge~
mi§ti. Fakat görünü§te se
yirci gibi dunup ta hakikatte 

asileri te§vik etmekte olan 
Rus, Frans1z ve ftalyan kon
soloslari, Osmanh askerleri
nin er ge~ isyam basbraca
g1m sezer sezmez telä§a düt 
mü§lerdi. insaniyet namina 
mü~terek bir müdahele yap1l 
masim istemege koyulmu~
larda. 

Bab1äli, bu gürültüden 
ugursuz bir netice ~1kaca-

nliislün1an olacak 
gma anlad1. Tamiri mü~kül 
bir emri vakie meydan ver
memek istiyerek Sadrazam 

Äli pa~anm bizzat Giride 
gitmesini karar altma ald1 
(1867). Osmanh imparator-

lugunun son diplomatlann
dan biri olan bu zat, Sulta
niye vapurile Giride gitti, 
asilerin eleba~ilarile müzake
reye giri§ti, bir~ok dil ve 
para döktü, umumi af ilän 
ve bir hayli imtiyazlar vad
ederek isyam yab§brd1 . 
(1868) tarihli ferman i~te bu 
vaidleri tabakkuk ettiren 
resmi vesikad1r. 

Bu vesikaya göre Girid 
valisinin yan1na bir hiristiyan 
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NASIL CENGEDERLERDi, 
Y AZAN N J y J d T e f r i k ' 
H. o. as1 a§ar ar 1 No. -68-
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1 Sabiha, yegitin <;ok s1hhath yüzüne vc bazul~ 
nn1n kuvvetine hayra n olnut~tu, Ütsükar 

c1va sn s;>zleri sövledi : Ne sövliveceksen 
.,. <# .,, .., • 

bi,1.e sövle . . . 
Hasan Sabah di~lerini g1-

c1rdatb, birdenbire k1zgmh
g1m göstermemek i~in soguk 
kanhhgm1 muhafazaya ~ah
§arak §U kart1hg1 verdi: 

- Sen burada otur, ben 
gideyim Hasan Sabah haz-

1 retlerine söyliyeyim, seni 
kabul ederse yamna girersin. · 
Dedi. Ve bir kap1 a~arak 

kayboldu, yegit Alp seclirin 
üzerine uzand1, odamn sü
süne ahk, ahk bak1yordu, 
ömründe bu kadar gösteri§li 

bir yer görmemi~ti. Biraz 
sonra önde Hasan Sabah, 
arkada k1z1 Sa biha i~eriye 
girmi§lerdi. Ütsükarc1 Hasan 
Sabah1 görüncef dogruldu §U 
suali sordu: 

- Nas1l ihtiyar, Hasan 
Sabah ne diyor . ? 

„ 

söyle ... 
Ustukarci sag elini gags' 

üzerine koydu, SabihaJllD 
önünde egildi, sayg1 ile f' 
sözleri söyledi: 

- Ben Karltk TürkleJI 
soyundanm, Türklerin ul0 

hakam Timu~in, benim sat 
d1c1md1r, kendisini görrnei' 
gitmi,tim. Bu yönlcre uirf' 
y1p ugram1yacagmh sord~ 
ben de yolum üzerinded~ 
dedim. Oralarda bir Aho111 

kalas1 ve onun bir ba§ bui1' 
var, bu ba§ bugu ötede! 
beriden para toplar, ugru b•'I 
adamd1r. Hi~ udu [ namusll 
yoktur. Ona git, buyuruill 
mu söyle, ben dogu ve b•~ 
Mogulistanmn biricik hakal'1 
y1m. ~imdiye kadar karde' 
§im Bektere gönderdigi b•0 

bundan sonra bana gönder 
Bu s1rada arkasmda sar1 sin, Aham buyurugumu dill' 

ipekli elbiseler i~inde keskin Iemez ve bana kar§l dur•' 
bak1~h Sabihay1 görünce he- cak olursa kalesini ba~1n f' 
men yerinden f1rlad1, ayaga ~iririm, a~urdunu patlatarJO'' 
kalkb, önünde egildi. 0 za- dedi. Ben de onu söyle01efC 
manlarda" Türkler kadmlara 1' • JI ge 1r1m. . 

• pek arbk sayg1 gösterirlerdi. Hasan Sabeh sabre01ed
1 

Sabiha yegitin ~ok s1hhath yerinden f1rlad1 Ütsük~rc•Y' 
yüzüne ve bazulannm kuv- §U sözleri söyledi: 
vetine meftun olmu§tU. Üt- - Bre it oglu benim k,r 
sükarcmm ate§li gözlerinin §imda nice hakanlar bo~ 
derinliklerine bakarak §U eger 1 Hasan Sabah bani.,,. 
kar~1hg1 verdi : §imdiye kadar yüzüme karf 

- $eyh hazretleri bir az her sözü söyledin. Senin '''1 

hastad1r, beni gönderdi, ken- mm ceqenneme göndeririO' ' 
1 disine ne söyliyeceksen bize ( Arkas1 Var) 

' ~«*~~«~~~~~~~k~~~~~~~~~~~ 
~ Beynelmilel Paris panay1r1JIJ 
* . d. • ~ z1yaret e 1n1z 
~ 18 MAVISTAN 3 NISAN 19~5 E KADAR * Fa'l.la 111alun1at aln1ak ic;in I·1.h1ir Frans1z 
~ Ceneral konsolosluguna veya h;n1ir 
~ Fransr1. 'Ticarct ()das1na n1üracaat 
~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~J 
mÜ§avir tayin olacak, ada- mam tetkik ve tasdik ettil~ 
daki mutasarriflarm yar1s1 (1878). Fakat ~ürüktü. Val1' 
h1ristiyan, yar1s1 müslüman ler, Hsmanh lmparatorlul' 
olacak ve h1ristiyan mutasar- nun häkimiyetini müdaf-' 
r1flan müslüman ve müslü- etmek istiyorlard1. 
man mutasarriflarm h1ristiyan Umumi mecl!s ise bu b'' 
muavinleri bulunacak, türk~e kimiycti s1f1ra indirmek eOS~ 
gibi rumca da resmi lisan lini güdüyordu. Bu seb~~I 
tamlacak, dahili i~lere umu- ada idaresinde daima ihb 
mi meclise bakacak, ada yüz gösteriyordu. lkinci ,4.at 
varidatmm masraftan artacak dülhamit, bu ge~imsiSI" 
k1sm1 fstanbula almmay1p vesile ittihaz ederek bale~ 
mahali i§lere sarfedilece!„ mukaeelesini mühimsemei:O 

1868 de Girid adasmm nü- yolunu tuttu, Girit valisi~! 
fusu ü~ yüz bin kadar tah- yanma bir askeri kumaoO' 
min olunuyordu. Bunun ü~te tayin etti, valiye de .je~ 
ikisi h1ristiyan ve geride ka- bmda umumi meclis kar ( 
lam müslümandt. ~u hale gö- lanm reddetmek gibi· fe 
re Giridde kurulan ve ada- kalade salihiyetler verdi· , 
nm mukadderabm ele alacak Girid Rumlar1 bunun il•~ 
olan umumi mecliste söz, h1- rine Avrupa büyük detl• 
ristiyanJarm oluyordu. Äli lerine müracaat ettiler, ~~ 
pa§a, Avrupahlarm müdaha- ya haristiyan vali getird~J 
Jesine meydan vermemek (1895) Kara Todori ~J 

fikrile ada müslümanlarm1 adm1 ta~1yan bir vali is~~ 
mütkül bir mevkiye dü§Üren lar aleyhinde bir poli~ 
~öyle bir vaziyeti kabul et- tuttu, kumanda da v-'1 . 
mi§tir. muhafil bir cephe ald1, ~ 

Avrupa büyük devletleri nunda yeni bir isyan b~ 
1868 fermamm beyneddüvel d1. Otuz y1l evvelki isy~ 
bir vesika haline koymak canlari yanm1,, fakat gösl I 
istediler. Hanya civar10da a~1lm1t olan islämlar b&J I 
ecnebi konsoloslann oturduk fer gafil avlanmad1lar, 'J 

lari (Halepa) köyünde o fer (Arkas1 „,,, 

-
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Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, saglan1, zarif Ye 

Oturak terazilerin1iz gcldi. Her 
fcvkindedir 

dan1galt 
tcrazinin 

~ATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
..._ DEMI~) Ticarethanesidir. . -..,----~-;-----~--

Nihayet kurtuldum 

Di~, bas agnlannd·an hayat1111 dai111i hir 
azaptan iharetti. Fakat ~:ipin heni bu 1zt1rap
lardan kurtanh. 

~ En eyi Bayram 

~ S. Ferit 

hediye 

"J l<OL()N'\'' r\ 
fi 

,. 
e· 
e 

;f 
b , 
~ 

( 

e' 

r 
( 

l 
tl 

Esans 
Pudras1 

KRE1'1 ve 

Sahundan 

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

etiketine dikkat 
M. DEPO 

S. Ferit (~ifa) • eczanes1 
***--~-*i~i:k.-Jc....+...:Jr-*.:k.*1dddc*-" 

Bayram günlerinizi T A N sinemasmda gc~iriniz )+ 

T A N sinemas1n1n ~ 
Bayram pragram1 filim rekonmu kmyor )+> 

1 - E.n ,„ ~ni l)üaya Ha vadislcri ~ 

2 - Miki karikatür ~ 
3 • Binle.rce figüran, milyonlarca dolar sarfile vücude lt 

gelm1§ Ye bu sene dünya filim müsabakasmda ~ 
birincilik kazanmt§ olan ye~äne• filim M! 

KIZIL CARICA ~ 
• Mcrak ve U ~ t ä 

- . aläka yaraatn ~a! ~ey an :.l „ 

SEANSLAR 
~ Bayram münasebetile hergün ~ 
j( l<1z1l <;ari~a : 9, 12, 15, 18, 21. „ 
~ ÜfEl~ ~eytanlar: 11, 14, 17, 20. „ 
"'~-+++-m1C~~.,,...,~~~~..-~~ 

( Halkm Se'li ) 

Bu Pillerin En Tazesini 

3 -· .'J, ,..,.. -· „ 
izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

""C 
~-. -....._ 
(t „ ·-

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesindc bulabilirsiniz 

YALNl1 

POU 
.RiN 

2 vc 20 komprirnclik ambala1larda 

bulunur. 

Ambalaj vc komprimclerin 

üzcrinde halisligin timsali 
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.... ... olan ffi markasm1 araytn1z. 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 
~~~"'.~"'*~r..~ .~~~~~~=:".~"' ~"' ~~~~!~~-~~~~~ 

m~TÄYYARESINEMA~:-~ 
~ BUGÜN ~ 

Her ycrdc satiltr. 1\larkaya dikkat ==~ Albert Prejan - Danielle Darieus - Baron FJis ve ~ 
~~l!WJ:1lullllil1 ;~1 1l1tm!!illlll!ll ll!1l1:1Ql!Jt!l::!l:·!lirll:l.~11!l~illllll!1cD!l1llllil1.1ll11JnlJrtl~!l11~11~1~ ~ "Blue - Bell ~~r~~" dans heyetinin t~msil ettikleri ~ 
~ E L ff A M R A 1daresinde Milli ~ ~ buyuk Frans1z opereh 

1 ~ Kütüphane Sinemasmda ~ :•: • 
~ Sizi Victor Hugo, Alfred de Musset, Aleksandre Duma t> i•i --( D E D E )-- 11

• 

~ ve Ge.or.ge S~nd. gibi edebiyat, Chopm ~.e „Lisz.t. gibi S i;; : ~ 
~ mus1k1 dah1ler1yle tam~hracak olan buyuk f1hm ~ :.: Gcnc;.lik - E.~·lcnce - A~k - ~luzik - Dans I• 
1 ~OPEN V E A~KLARI : i:~ A V R 1 c A : • 

~ Kadm, Sanat, Vatan ve istikläl a~klarmm ne demek • =·= ~openin Gece Enini -· t oldugunu yüksekibir mevzu i~inde canland1rmaktad1r. E ~·~ :• 
~ Filimde ~OPEN'in Polonya ihtiläJinin iJhamiyle "HARP" ~ ~ Büyül< ve dahi bestekärm kendi bestelerile ,,,* 
~ -- fil... süslenen lähuti bir §aheser • 
.@ isimli eserini nas1l besteledigi gösterilmektedir. ~ "'•'#. T u" R r E ( F k ) du" nya ~ 
{i iläve Olarak PARAMOUNTJJURNAL no. 8 ~ i.i ~ • 
~ [ Jurnallar cumartesi günleri degi§ir] ~ :•: Eihazatli _;.:_ni 0 S havadisleri 
~ --·- ~"'.~ -
~ „ S E A N S L A R t) :•: ~)cn1irhanc 1\1üdürü ve Nuhun Gcn1isi lfil: 
A Hergun: 15, 17, 19 ve 21 de. Per~embe 13 ve 15 te ~ • Ila·veten bu 1·k1· "t f'I d d d k · 
~ . -- " ~ mu esna 1 m e evam e ece hr • 
~ talebe 1cans1. Cuma 11 ve 13 te Jläve seans1. ~ ~ 5 E A N 5 L A R • 

: FiATLAR: Hcrgün 35, 45 ve 60 kuru~, •w herkes 2.1 j ::~ Saat ~5, 19 se~n~~a.~mda Dede, 17, 21.15 seanslarm- : 
~ seansmda Salon 25 kurU$lur. Bu seansta d1ger mevk1- ~ :• da Dem1rhane Muduru, son 21,15 seans1 (ucuz HALK ~ 
,j lerde ucuz karneler muteberdir. .- :• seans1) dir. Fiatlar 25, 35, 50 kuru§tur. 1 
r.1m1111111a'"''IJlll!l'l'l'l1"flii1!11!1I 'Uf~lllll!i,rrnir;•.11!!111l'l'I 11!!!!11 ~11!1!11nll!!ll!illlljll11. [!) ~~~~~~~~~~~~:!~~~~~.~~.~~~.~~. fil• ~ "lllrij~j· .•• 'IUJ'"'ül' . -v·~up • '11111 '\II)~' ''ljjl'''llJl'~IUI' ~~~~~~~w~~~~ .. ~~~~~~~~ 
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Deyince. Kudüs seferine girmege karar 
verdigi' günden itibaren gördügü fevkaläde
liklerin sebebi ve hikmetini anlam1~ idi. 

Ve„. 

Sövalyenin Babas1 Kin1<li ? 

Ve . . . Deli papasm kendisi bir kral ve 
prens yapmak i~in ne kadar güzel bir plän 
kurdugunu takdirle görmü§tü. · 

Ve ayni zamanda akhna bir rüyet de gel
mi§ti: 

~övalye Renunun babas1 yoktu, Sövalye 
baaba bilmiyordu. Rivavete göre pek kü~ük 
ya~ta hattä kendisi anasmm karmnda iken 
ölmü§tü. Fakat baz1 dili uzunlar, ~övalye Reno 
mn bir pi~, bir manasbr kap1smda • bir zen
bil i~inde bulunmu§ bir pi~ oldugunu söyler
lerdi. ~övalye Reno, bu rivayeti duymu§, 
fakat inanmak istememi§ fakat ayni zaman 
dada hi~bir tahkikat yapmam1§h. 

Eger bir rivayete daha inanmak läz1mge
lirse, ~övalye Reno, büyük bir §atoda, kuv
vetli ve §arkta harpta bulunan bir prensin 
güzel kar1smdan gizlice dogmu§ bir pi~ti; 
ve„.. Bu pi~inde babas1 her saraya girip 
~1kan mahut deli papash .. 

Saläheddini Eyyübi No. 11 
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Ve o zaman anhyacaksm ki senin i~in~ ~ok 
hay1rh bir vaziyet vard1r. 

1\lucizeli bir rüya ! 

~övalye, deli papasm bu sözünü tutmaga 
karar vermi§ ve bugünden tarn on gün sonra 
birdenbire : 

- Ben din ugrunda dinsizlere kar§I sava~ 
i~in Kudüse gidiyorum! Demi~. Para eder 
nesi uarsa satmi§, siläh ve z1rhlarm1 yenile
mi§ ve hareket haz1rhgma ba§lam1~b. 

Hemen ayni günde de papaslar arasmda 
bir f1silh ba§lam1§, Evekler birbirlerine müj
deler yaz1yorlard1 ! 

Bütün papashk äleminde gizli bir sevin~ 
vard1. 

Bu sevin~ ne idi ? „ 
0 zaman bir müddet yalmz papaslar ara

smda kalm1$ ve bir müddet sonra ~da yalmz 
~uvalya Reuoya bildirilmi§ olan ve en niya
yet bütün Kudüs ha~hlarma da yap1lan bu 
scvinci biz haber verecek yaziyetteyiz : 

Deli papas, bu on gün i~inde birdenbire 
Saläh- peyda etmi§, arbk ibadet yerlerinden 
ba§ka bir yerlerde görünmemi§ ve büsbütün 
bä§ka bir hal almi§b. 

Kendisini yakmdan tamyanlara, Meryem 
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C, A N A K K A l E D E 
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Türklerle Kar11 Kar1ya 
Yuan: Tirkceye <;eviren : 

ANRIFOY REIAT fSANLI 
-9-

8 Ma~ tarihinde yapdan büyük l}ücumd 
yalmz fngilizler 603 zabit ve 13,3''1 nefer 

ka ybettiler • 
Kararglhta berkea m&thif 

mrette 1iperi lurpalayae bir 
clltmaadan kartulmak i~ 
toplarmuzm atq ·~UIDI 
heldiyor, ukerler ilk ate1ta 
blytlk bir it garecejimizi 
UDDediyor.I 

Nihayet toplanm1z ilk ate
ti a~yor. 

ObualanmlZ zeytin a;a~
larile kapah ve diifman top
lannm sakh buluduj'u bir te
peye dilfiiyor. Toplannuz 
I~ dart defa atq ettikten 
sonra Tiirk bataryalanmn 
matujuna g&r&yoruz. 

Gece iki Ttlrk firkam tid
detli bir hiicum yap1yorlar. 
Savq biitiin gece biltiln tid
detile devam ediyor. 

Yllzlerce yarab karargah1 
se~erek aahile dogru ilerli-
1°'· Bmalara Tllrklerin ne 
M\yQk bir fiddetle dövüt
tlllderini aalabyorlar. Ve ya
landa Ttirlder tarafmdan 
denize dakllleceiimize emin 
olduldanm 16yliyorlar. 

Umumt kanaat hap1 yut
tafumm mabiyetindedir. Er
teai g6n ljleden aonra 
l'eneral Damad, generan lan 
Hamiltonu ziyaret ederek 
imdat kuvvetleri iatiyor. ln
,Wz generah ihtiyat olarak 
~·hk ..... bir lagiliz 
tabUna veriyor. 

Mamafi bizim zayiabm1z 
b&yilk olmakJa beraber Türk
lerinki de ~ok ytiluek. lS 
inci Ttlrk hrkumm 3 ve 4 
Marttaki zayia'b 3000 kiaiyi 
IMdayor. S Mayia ~ba 
hlcumlarmdaki muvaffaki-
7etaizlikten dolayi Seddlllba
lür kumandam general Fon 
Sondenabenin yerine lS inci 
flrka kumandam Veker pa
P f~yor. 
· Bu emada bizim kart1m1Z-

da bulunan Tiirk kuvvetleri 
Sl taburdaa mtlrekkeb balu-
cMf = W'•t r r w·rEW-x 
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nayor. 
Harb her ild tarafa &ltlm 

u~ak devam ediyor. Her 
ne bahuma oluraa olaun mu
hafaza etmeke mecbur oldu
gumuz arayiye adeti yap1f1-
yoruz. 

Joregiheri Frana1z Z1rhliai
n1n arka tarafma bilyllk 
~apta bir mermi isabet ede
rek ajv aurette yaral1yer. 
Geminin arka tarafindan pek 
~ok euman ~kmakla beraber 
mllhim aurette yaraJanma
d1ga anlqtlyor ki, ihtiyat ha 
reketi olmak ilzere a~k de
nize ~ekiliyor. 

Yann i~in lngiliz ve Fran 
s1z ordulann1n büyük bir hli 
cum yapacakJan bildiriliyor. 

Daha iJeride izahahn1 ve
recegimiz bu harpte yalmz 
lngilizlerin 603 zabit ve 
13377 asker kaybettiklerini 
16yliyeceiiz. Bizim zayiab
mizda btlyllk oldu. Fakat 
lngiJizlerin ki kadar defil. 

6 May9„ Pertembe - Ka
rar verildifi gibi bllyük 
taarruz bilgiin 11 de bqlada. 
Ben yakandan g6rmek iste
digim i~in yerimi bir arka
dqa birakarak harp saha
sma nazir olan bir tepeye 
~1kayorum. 

Nihayet donanman1n ve 
karaya bataryalanmwn tid
detli ateti batbyor. Ben ev
vell ablan bu mermilenn 
yapbklan teairi g6rmek iati
yorum. 

Obaalerimiz hi~ kimsenin 
bulunmad1j1 ~1plak bir ara
ziye dtlfilyor. Topa tutulan 
Türk cepheai ~ok genis oldu _ 
iundan ekseri aipeflere bir 
tek mermi bile iaabet etmi
yor. Donanmamn toplan da 
~ok uzun endaht ediyorlar, 
bi~bir mermileri dlifmana 
zarar vermiyor. Bayle devam 

tarafindan ~atirtld1gan1 saylemif, durmut ve 
birgßn de: 

- Kadtlsßn kurtuldugunu görmeden öl
miyecegim. <;nnktl Meryem bana Kudüsiln 
~ok pbuk bir zamancla clinsizler elinden kur-

• tulacatim 16yledil Bu günlerde buradan gen~ 
bir ,s6valye zuhur edecek ve Kudtlse ~de
cektir. Bu $&valyeyi Kudtlse Meryemin ita-

reti 16nderecektir. Meryem bu $6valyeyi 
Kudüse bikim kalacakbr. 

Oemifti. 
Bunlara inanm1yanlar, inananlardan pek 

~oktu. Fakat hi~ bekJenmediii bir a1rada 
$6valye Renonun Kudtlse gitmege karar ver-
di;i haberi ~1k1nca, papa•dtk ileminde az 
evvel tarif ettifimiz aevin~ huaule reJmif ti. 

Deli papum k1ymet ve itiban bir anda 
fevkalide artmlf ve Eizzeden addedilmeie 
bqlanmafb. 

$6valye Reno da birdenbire bir~ok iltifat 
ve yardamlarla kartd&fmlfb. Kendisine bir~ok 
paralar verilmif, bulundugu yerin bq Eveki 
taraf1ndan 2S kifilik zirhh ve ath bir mllf
reze maiyetine hediye edilmit; bazi manaa
brlanlaa bir tak1m c:lin tariki dilnyalar pqi 
..... takdmitb. 

$1valye Reno bu ballere bir mana vere
memelde ~laer, yapdan biitiba yarcbmlan 

( Halktn Sesi ) 

f;ocupnuö 
renöveyba 

GO 

Adanada II lngiliz - FranSiz - italyan 
Y avrunun annesi 

olarak dinlendi 
eaemende lveJ otla 

yqmdaki HOleyia1 ya 
itedipdea dlverek 1 
aebebiyet vermelde ~a 
bahti Haan'• cba'U111189' 
diln Ajvceza„ .._.Plllllf 

Bir Cinayet toplanbs1 
Adana (Huausi) - Bura- Roma, 20 (A.A) - 23 Martta Sir Con Saymenin Berline 

da Barek~i Mehmet iaminde hareketinden evvel Pariste yapiJacak olan toplanb ikinci 
blri, uzun zamandanberi ka- bir toplanb i~n ihzttrb mahiyette olacakbr. Sir Con:Sayme-
ns1 Emineye sark1nbbk eden nin avdetinden sonra yap1lacak olan ikinci toplanbnm yeri 
eskici rahmi isminde birini henüz tesbit edilmemi11se de Du~enin:huzurile timalt ltalya- ~ocuiun annai bayaa 

lciye phit aafatile • 
ifadede, oilunu yataj'ma 
difini; kocu1n1n bundan 
detlenerek kilkll~ H 
yumrukla dlvdlljibal, 

b1cakla ba11ndan yarahyarak da bir yerde olmas1 muhtemeldir. 
01

dnrmüttilr. Zabitana yap1lacakl maa1 
lki Bulgar tay- zamlan 
yarecisi Ö)dÜ Istanbul, 21 [Hususi) - Zabitana yap1lacak maq zamlan 

Sofya, ( Hususi ) - Biri hakk1ndaki kanun liyihast Büyük Kamutaya verildigi bildi- iun aca feryatlar ko1D&Jrllll 

evin alt kabna ka~bp, 
casamn oraya da fid 
dövmekte devam ettijinl 

muallim ve digeride talebe riliyor. 

:!;n !:~:.':;r~:i b;;5 :~: i1 bankasm1n yeni 1ubeleri 
ledi ve dedi ki: metrelik bir U~Uf yapmak Ankara, 21 [Husaai) - 1, bankis1 hari~te yeni 1ubeler 

i~in Sofyadan hareket et- a~mak i~in tetkikata bqlamt§br. - Kocam bua 
mitler ve bir daha dönme- 4i:.iled Q Tetki.klen• verdi, git buau c..aeo 
mitlerdir! y e rman doldur, dedi, evden -·11111 

Bunun üzerine ara11brm1t- ~ile 20 (A.A) - Orman gencl ~evirgeni bay Fahri bu- istemiyordum. Kocam 
lar ve tayyarenin sofya ci- gün buraya gelerek orman itlerile yekmdan ugrqh. Bu lt- etti ve 90fmeye fittlm. 
var•nda bir köyün kenarina lerle a!akadar memurlan ve orman sahiplerini uzun uzadiye geldi;im zaman ojima 
dü1erek par~aland•i• ve i~in dinledikten sonra lstanbula döndü. Ekin bakanbgam1z1n bu seyin 'i aJn . buldum •• 
deki tayyarecilerin kömiir ite verdigi ehemmiyet köylümiizü ~ok sevindirmittir. tlarma,a müracaat ecl 
haline geldikleri anlattlm111br. AJ ß v d Al baber verdim. 

Kalpsiz manya ug ay iyor $abitlertn ceJhi •• • 
Istanbul 21 (Hususi) - Bugdaylanm1z Almanyada ~ok keme bqka gGne ............. __ 

ßir Ana, ßaba ragbet görDyor. Önllmüzdeki sene ioinde Almanya bugday •11• 
Kizilcabamam (Huauai) _ ihtiyac1m Tilrkiyeden temin ediyor. ßay .,. __ ..... _„ 

Kazam1za baib Gnven na- S E :'i~ S 2 Z 2 2 r lllllUC• 

hiyesinin Sü1eler köyünden Bulgar Bulgar Sefin• Diyor 
Kerim oglu Y asufun, k1z1 bir 
bu~uk ya11nda Fatmayi aJ- K •• • 1 • G 1· - Battarafa 1 iad•• -
dürdiliil hakk1nda kar1s1 ta- omun1s er1 e 1yor . lihsudanma arnauyle 
rahndan yapdan ihbar Ozeri Mahkun1 oldu Sofya ( Hususi) - Yen( bwunuyor\lz. Eter.talaa 
ne ~ocuiun ceaedi bnrada Sofya (Hususi) _ Polona Türkiye aefiri bay Pavlof iki sillbsizlanmadak iae lt• 
muayene edilmit ve j&mill- askeri mahkemesi bu tehir- ' güne kadar Ankarayal git- Renin &blr tarafmda 
mesine izin veriJmittir. Fa- deki komßoistlerin mubake- . mek ilzere buraclan aynla• mallta olan .tlö'••• 
kat kan koca köye giderken sini bitirmit •e karanni ver- ' oakt1r, yaaiJl• olmtafbm V 
ban1m11lar, öluyü bir hende · · B p 1 f b nd n 1 d eiaih 
ie atarak yollarma devam miVstir •. l k d "k" ki . d laSy • a~ ota u A •,n e el muahe esinin eb 

en en arar a 1 1 · 11 e U9r•r11 n1n nKara e - Jannclan tu jetitJeit•ll 
e7:~b: ceaedi kapekler 15 aene on alt. kili 12 se- • ~iliginde bulunmuttur~ \lEün hiilÄyiaini acaha • 
taranndan gör&lmn· ve J. •n- neye on iki kiti t 1 seneye Ormanla--.M.„„ anlabnam aeaba 

Y on bir ki1i 7 seneye l:Mr ki- a aa.u ... 
darmaya haber verilmittir. fi 3 seneye ve dört kitl 1 Istanbul, 21 ( Huausi ) - mi? 
Yüreksiz kan koca yakalan 1 l'I. ~ L dr --~ 

seneye mahkam olmu1lard1r. Ziraat Bakanl1g1ntl örmaii- Koma •e on a fOD~ 
~ °':.1!1ar_~r. M---~~~~ 36 kiti de beraat etmi1tir. lar1m111ft lslllu i~in tedbirler lanndan aonra nilaayet iW 
pek az sonra ba1byacak olan ispi•rto fi•atlan a~mmaktadir. O~manlarimi~da Avrnpa ban11 16zlnln•' 
umumi hncumda bizimkiler • . . b1zde olm1yan aga~lar yetif- 1 nabilecek bir bale relmlil. 
ne yapacaklar? Istanbul (Husus1) - lnb1- tirilecektir. 1 Almanya iae tehdit ~ 

Nibayet saat 11 oluyor ve sarlar umum müdürlüiil is- G•• •• olduinnu bildirmek lpa .... 
o esn2da btltiin bataryalar1- pirto i~ki fiatlanm indirmege ~mU§ paralar le bir zamani intibap et1111WA1 

m1z atet kesiyorlar ve der- karar vermi1tir. Her ~efii" Istanbul 21 (Husuai) - SO 1 tir. Meaele Cenevnde m 
hal hücuma ba11hyor. i~ki fiatlar1nda tenzilit ya- ve 25 kurufluk gilmilt para- 1 kere edilmektedir. M.anlitll!!~ 

- Arkau V ar - pilacakbr. lar Maytsm aonunda tedavllle ! ler ~erteveai i~inde m ... ••-
"iDnJ= ....=:;.,,.... r"EPRE"~ fW '*lt ACt;C';: l ~tkacai\t&r, ~ delerde tehdit 7apmak k• 
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memnuniyetle kabul etmit ve suretle bareket 
ettigi gün kendisini kuvvetli bir tövalye ha
linde görmllftil. 

Sövalye bu umulmad1k hall, Kudüse git
mekle epiy bir istikbal yapacag1na bayirh 
bir delil 1aym1,b. 

Kudüstede hayret i~inde kald1 

$övalye Reno, bu hayret i~nde Kudüs 
yolunu tutmuf, yolda, bilhassa papas güruhu 
tarafmdan harikülide bir surette kart1lanm111 
her yerde yan1na ~ok mutaass1p ve koyu 
dindar mubaripler arkas1na taktlm11lard1. 

Deli papasm isti1an, ~övalyenin ugraya
caga yerlerin papaslanna evvelden bildiril
mifti. 

$6valye Reno bu suretle Kudüse va1 d1g1 
zaman, iyiden iyiye kuvvetlenmitti. Kudüste 
de papaslar taraf1ndan fevkaJade dini mera
aimle kart1lanm1, ve kendiaine ~ok büyük 
hürmet edilmi,ti. 

Ve, bunlann sebebini, ancak Kudüste bir 
tesadtifle ögrenmitti: Bir papas onu takdis 
ederken: 

- Sen, Ruhlllk&dll18n deli papas vas1ta
aile bize bildirdi;i Kad&s8 diuizlerden kur
taracak kuhrlmlDllD 1 

1 Leh - Alman dir. 
1 • F ribsa harptan aefret .t 
T1caret mektedir. Franaa 1ul1au -~ 

M k • hafaza i~in btltlln teclb~ 
u aveles1 alacak •• etraf1na ayni ~ 

Va ·1ovaa 20 (A.A) - Di· yt1 muhafa eden devletlel'll"'"r 
yet meclisi Lehistan - Alman kuvvetli blr blok topla•' 
ticaret anlatmasan1 taatik et- tan ferarat etmiyecektir. 
mi§tir. Mazbata muharriri be tün Fransazlar mukaddea .,._ 
yanabnda iki memleket tica tan atlo ile birlqme&dirl.,. 
retinin Lehistan lehine 6 mil B. Flanden budan Mllllr"• 

yon Zloti fazlahk giSsterdigi- ulus aleyhtan ve mllateml 
ni ve fakat Almanyadaki da aleyhtan propa1andalarla 
viz dahdiyab yflzOnden ala· cadele edeceiini bildirmif 
caklarm tahsilindekl gecik- bütün Franaazlann m 
meler 111ü,kilit doiurdugunu surette ittihadma •e if 
ve bu me~elenin halli hukil- Jigi yapmalann• iatemiftir• 
metin mühim vazifelerden bi • 
rini te,kil etmekfe oldugunu 
bildirmittir. Muhafelet mti
messi!i Anla1manm bekleni
len neticeyi vermediiini söy 
lemi,tir. Sosyaliat hatipler ai 

--syasal deliller ileri sürerek 
harp dogurabilecek mahiyet 
te olan son Alman hadisele 
ri üzerine nazan dikkab celb 
etmi,Ierdir. 

Sosyalitler hariciye baka
nmndan bu hadiaeler hak
k1nda bir beyanat nepetme
aini iatemiflerdi. 

Otomobil 
Kazas1 

Evvelki akpm bir o 
bille lnciraJtma fimekte 
Bay Y. Muzaffer, Bay 
Muvaffer •e Bay 1. Y 
namandaki ll~ geacin bia 
leri otomobil bir head 
dütmilf iae de eyi bir t 
dllf eaeri olarak i~mMllP' 
kazayi teblikeaizce atla 
lanhr. 


