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Bir iti parmag1na clola
-ak, paitm•g1n~ dolayan i~in 
ittcr iyftk, ister kötülük ge
rrtint hir son verirse •• mut 
U o ptrmata. Volt ejer par 
lllag10a dolaya dolaya yuma 
ii tiiketir, soaunda bir11ey
cikler ~1kanamazsan, gülün~ 
oldugunun, ak1nt•a kürek 
~eken bir bizimsiz]ij'e gir.li
iinin resmidir. 

Ben par111ag1ma, ~u y1rlak 
P•pelJeri dolayacag1m. <;ön
kn ben enlar1 dolamasam c:la 
onlar boyuna benim ba,1ma 
dolan1yorlar. 

Bu,nndek bu yirtak tek II 
rahldar ytldlnden en a,ag1 
bir •i dapel kaybettim, bir 
Y•itn aehtk ti\kettim. iuntlan 
lnee de bir yaz1 yaed1m. 

Dnti iene bamva.yda bi
tim tek popeJin sol k&§esin-

de bir ~atlak var diye alma 
dalar. ~irket bunlar1 istemi-

Yormut- Bir polis reldi. 0 
41. dedi ki: 

Almany·ari1ii Karar1 Avrupada Büyük F1rtmay1 Koparacak IHahe§istanda 
Uluslar Kurumu Umumi Katibi Bay Avenol Konseyin UnlUl1l! sef erherlik 

Toplanmas1 i~in D1§ Bakan1m1za Müracaat Etti emn vcrilecck 
- ••..ao+••• 

GARP~DE:VLETLERI TOPLANt~INA ALMANYANIN DA DAVET EDILMESI MUHTEMELDIR. iTALYA 
ASKERLIK MÜDDETINI INDIRMIYECEK VE YENIDEN BIRKAQ SINIFI SILAH AL TINA (_(AGIRACAK 

------- - - --- 0000 ------------
Ankara 22 ( A.A} --= l!tti}i..; keri mahafilin gazetesi olan 

barabm1za g8re tiiusJar k.r t'loskazborojna Alman ka· 
riirini umumi kätibi bay Va- rarmin indas eltigi uluslar 
nol ulusfar kUrumlic ~o.iiseyi.: aras1 vaziyeti tetkik ederek 

. ·J • 
nin toplantaya davet edilme~~ diyor ki :: 

1 
• 

hakkmda Fransa tarafmdan Farp devletlerlnde has1l 
yap1Jan talebi telgrafla kon-

1 cl m aksülameller bit kan
sey rci1i ve ve dif bakam
m1z bay T evfik Rü,tü Arasa 
bildirmi~tir. Bay Tevfik Rü~
til Ara9 verdigi cevapta 
konAey i~tima1mn Nisanm 
ilk haftas1 zarfmda yaptlmas1 
i~in azalara malOmat veril
mesini kat'i i~tima tarihinide 
bUAhara tcblig edecegini bil
dirmiftir. 

Londra, 22 (A.A) - Röy 
ter ajansmm bildirdigine gö 
re Bay Saymen Avam ka
ttiarasmdaki beyanahnda ltal 

1

yamn 1imalinde bir ,ehrinde 
toplanacak olan ikinci Garp 
devletleri konferansma Al
manyanin davet edilmesinin 
de muhtemel oldugununu söy 
lemi1Hr. 

Bu takdirde muhtelif gö-
mümknndür. Bunun icin de 

Habet Hükümdar1 

Londra, 22 (A.A) - Dey
li T elgrafm Adis Ababandan 
ögrendigine göre, Habet 
imparatoru bütün valilcre 
yerlerine giderek huciut bl„ 
disesinde ~1kabilecek bOtln • ihtimallere rar§• koymalanm 
emretmi§tir. Seferberlik em
ri henüz verilmemi~tir. 

iht iläf1 Uluslar KurumUAa 
havale etmi§ olan Habetis
tan Cenevrenin direktiflerine 
uymaga karar vermi1tir. 

„„ parala111 Merkez ban· 
kas1 bei on k•rut eksigine 
degiftiriyor. Oraya götürün.„ 

Demek oluyor ki, tek li
'-lar1n yibklar1na göre deger 
lerini k1rarak Merkez banka 
•1 4iegi1tiriyor. 

rÜfmeler nelicesinde tevazuh ~i 1d1k manzat'as11/e mü~terek 
edecek vaziyeti dört devlet bir azim yoklugunu göstcr• Fransa, lngilteft ve Ameri- ""'""""~"'""""'"""'-"'-~ 

sonra bu bapta Almanyaya . 
kariift Almanyaya yalntz yeni B. Herbert Samuele göre, teklifler yaparak onu bu 
krediler degil fakat ayni za- 1· 1 d 1 teklifleri kabul vw, rcddet-
manda yeni mahre~ler ve ngi tere bizzat ken i yo unu 
müstemlekeler temin etme- takipetmi' olsayd1 son bir mek §iklarmdan r1 kar1•-

liep birlikte tetkik edecek- mektedir. 
dir. 11 Kurjel Proni „ gazetesi 

V ar§ova, 22 (A.A) - As cle §Öle yaz1yor! 

lyi, aocak hangi y1rbg10, 
h•gi yamamo degerden ne 
kadu aaltbgu~nereden Ög 
"-necegiz?. Bunun "nüne g•~ 
lllek gerek degilmidir?. Bu
'\in kar11hj'1nl bize kim ve
l'ecek? Böyle bir kartibk is
teanete hakk1m1z yok m11? 

~EEEEgeJ~ 

Halk Alan1ndaki Güre§ler 
Jer; läzimdu•, veya iki y1l i~inde ~ok daha smda bulundurmak pekte 

Roma 22 ( A.A ) _ Har- fazla §eyler elde etmi§ o]ur- makul bir yol takip.tmek 
du. Filhakika bir tak1m dev- arzusundad1r. 

biye n~ziri mecliste beya-
natta bülunarak demi§tir ki: ~:~~~~:.~„.!~.~:„„ ... :~„„ .... „„„„„::„.~.~.:~111~„~~-c-üd_e_-__ ------'!"----0000 Askerlik müddetinin indi-

Beklenen Neticeyi Vermedi 

ORHAN SELIM 
(AK$AM) 

r -Ankar·-i 
lfalke vlhde 
l\.övlü Ba vrn11 " .; 

l<utluland1 

K. S. K. - izmirsporu, Göztcpe . Buca y1, riJmesf liakkmdaki kanunun 

Altay -: Tilrksporu yendi1cr. Altinordu tatbikine Avrupanm bugünkü 

Sa_rkspcru seremoni ilc kazandi vaziyeti manidir. Ge\!cnlerde 
sif!li altma ahnm1§ olan kuv„ 

Dün Halk ala111nda yap1Jan 1 ~· ~1kmad1. Güre§e Rifat ve · 
1 H · h]' d vetlerin de terhisine gene alaturka pehlivan güre1Jeri üseym pe ivanlar arasm a 

· 1 i „ ·1~ d.ld' ayni sebepten dolayt imkän fevkalide lair alä'kä görmilt- o acag1 l e1n e 1 1. 
H\r. Fakat halk bunu kabu1 yoktur. Hattä yeniden baz1 

Halkm heniiz sabamn ne- etmedi, Müläyimi istediler. smallarin 1iläh altma~ ~ag1ril-
rede oldugunu bilmemesin•I Bir arahk halk sahaya girdi. mas1 muhtemeklir. 
ragmen 200 dett f atla bir Bu vaziyet kar~1smda Mülä- Viyana, 22 (A.A} - D1-

' · H" · hl' p· Qan iQleri ~bakam bay Val-8e.yirc1 vard1. . y1m useym pe 1vana es 'II :r ~ 

Seyirciler arasmda bulunan etmekten ba§ka ~are bula- detteg beyanatta bulunarak 
C. H. F1rkas1 lzmir viläyet mad1. demi§tir 1d : 

Anku~ 22 ~A.A) - An- ldare Heyeti reisi Yozgat . Rifat ile Hüseyin arasm- Ulusumuzun vatanperver-
ltare hllkeYinde bui'ÜD köy- saylavi Bay Avni Oogan gü- clak~ güre§te bir saal sür- lik hislerinden_~müftehirit. 
1 bayram1 yap1Jmithr. Bu re§lerin son'uoa kadar Hakem dügü halde yeni§emediler. Her taman vatan toprakla-
Qaaksatla civar köylerden ge Heyeti :yamnda bulunarak Netieede berabere b1raktml- r1m müdafaaya haz1r bulun-
Jen dört yüae yakin köylü güre§~ilerle ve güre§lerle ba- d1lar. Dünkü güre§lerde dugunu bildiriyoruz. Biz de 
ll•Ikevi mms•blariyle birlik- zen eläkadar olmu~tur. fevkaläde bir aläka uyanma- hukuk müsavabm istiyorüf. 
t, 6dferinde muzika ve top- llan edilen pehlivan1arban sma ragmen Müläyimin ha- Bu istedigimizi eldeJ edece-
•alc · J • l l yalmz Kara Ali gelmedi. reketiyle halk tatmin edil- g1m1ze kanaatimiz vard1r. 
\ . ~enm eriy e süs enmit Digerleri güre§lere i§tirak memi§tir. Bu hareket Mülä- <;ünkü muahedeler bzyük bir 
t1n11h arabalar oldum. hal- h d d - ettiler. Kü~ük orta, orta ve yimin le ine egildir. adaletsizlik te~kil etmekte-
e fehrin btiyük yollanndan bataltma pehlivanlar1n güref- Lik ~1.a<;.Jari dir. 
l~erek ulus alanma gelmif- leri bittikten sonra bat güre- Dün Alsancak tspor saha- Berlin 22 (A.A) - Döy~e 
~er'"• burada Atatürk hey- ~1kacak olan ü~ bat pehlivan smda lik ma~larma devam AJgemayn <;aytung Frans1z 

Tesirli nota nas1l verilir? 

eline bir ~eleak konularak alana ~1ktalar. edildi. Havamn ~ok güzel va ltalyan notalan arasmda 
~G~ Öndere kart1 köylii- Seyirciler Müläyim pehli- olmas1na ragmen stadyumda mühim bir fark oldugunu ~ 
•rtlllizin baghhg1m ve sev- van ile Tekirdagh Hüseyinin pep az seyirci vard1. yazarak diyorki: J h k 

tilen·n· - l ö 1 1 k 1 . . d M" G lk t t 1 Al - \ ' un1rugvrun kuvvetli mi. nota ann1 er es • en pze s z er e ya- art1 •tmas1m 1stiyor u. u- ünün i ma~1m ltay ta yan notas1 manyaya 
1. ktan aöyleYler söylenmittir. läyim pehlivan Hüseyine kar-. [ Sonu 4 üncüde ) tam bir hükümram ve hukuk - dinler!.. 

~~~.aJPZllriiWT~~U1J111i,.."1:Milf-.:~lltQNlllliWIE:.IJil!lili5&iö~~~~~ttsw:::J„~~~"'r:'!m""r.ni:=~lifi:l::5Ji:~r~mE'!~~~li:Dl~!lW~~IElllBI~ .ca 

Bed I• N kd• Ef d " • · · Ab A U t Yapbnmz. En saglam yerli mahndan ~ifte provah e 1 a 1 ra ma: Askeri Elb1sen1z1 Herhalde met s1m z a ~ifte diki§ Serpu§ ve Tozlukla birlikte alh liradan 

sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1l~ski Pitpazar1 No. 15 - 17 Telefon No. 2042 



Sahife 2 

Dördüncü n1eclis 
S1tk1, Islam, Zekiye 

S1tk1 
( Bay islämm önünü a)arak) 

Sen- biraz du;;a'ii'.:a ! ~Böy-1 
le hücumlara on)ar da käfi

~ir{~ilir __ misinizjki kale ger 
~ekten muhtaradad1r. Ne im· 

-dat; gelir:-ne zahire -var~ Ne -
para var. Ne zabit kald1. Al 
lab bilir amma devlet bu ka 
leyi gözden ~1karm1§. 

isJäm 
Bey o nas1l läg1rd1 ! Hi~ 

dev)et *kalesini gözden ~·-
• karbr ni'i?- Serdar ne-yapsin -
Dütman ~ok, asker az, On
Iar bizim gayretimize güve
niyorlar da tertiplerini boz
m1yor)ar. Ke,ki gögsüme bi
rinci dokunan kur§un camm1 
alayd1 da sizden bu sözleri 
ititmiyeydim. 

S1tk1 
Oglum ben kalenin tesli

mini dü§ünmüyorum. Kullan
maga bir ~are anyorum. Ka 
leyi teslim etmek istiyen se
ninle müzakere etmez a. 

isläm 
Kurtarmaga ~are„. Kavga 

ederiz„. Ölürüz„. Teslim„. 
Vesseläm. 

S1tk1 
KaJeyi kurtarmaga daha 

güzel bir ~are var. Gercek
ten ölecek adam ister. 

isläm 
Ben daha ö)medim. 

S1tk1 
Ölmedin amma hastasm. 

isläm 
Subhanallahl Hasta olan 

ölemez mi? Beyim siz reyi
nizi söylemege bakm1z„. Ben 
vatamm i~in hasta iken de 
ölürüm. Sag iken de ö)ürum. 
Bir kere ölsem yine ölürüm. 

S1tk1 
Bu gece dü§mamn ordusu 

na girer dü~manm cephane
sini ate§liyebi)ir misiniz ? 

Ate§leyebilirim. Hattä ik
tiza ederse üzerine oturur 
öyle ate§lerim. Fakat orduya 
girmek mümkün olur mu? 
Orasm1 bilemem. 

S1tki 
iste mesele orada 1 Tasav 

NESTLE 
Etiketleri büviik n1ü-

" 
sabakas1 

25 Mart 1935 ten itibaren, 
bu müsabakanm ke,ideleri 
J almz Istanbul' da yap1laca
gm1 saym toplay1cdar1m1za 
bildiririz. Bununla beraber, 
Nestle etiketlerine karJ1hk 
olarak verilen kuponla.r yine 
eskisi gibi, lzmir Kardi~ah 
bandaki depomuzda verile
cektir. 

Gelecek ketidemiz 15 bi
rinci te§rin 1935 günleme
cinde yap1lacakbr. 

vurum adeta delilik gibi gö
rünür. Yüzde bir ümit var 
ya yok„. Kusuru beyhude tu · 
tulup kur~una dizilmekten 
ibaret„. Elinden tutup ta cep 
hanenin ba§ma götürmek 
mümkün olsa her muhatara
y1 gözüne alacak kalede bin 
ki§i bulurum. Bu kadar ha
tarh zamanlarda muhal gö
rünen ~arelere de imkän ver 
mege ~ah§mak läz1m gelir. 
Bu bence bir itikot. Hattä 
korar verdim. Ak~am gece 
orduya girecegim yalmz, ya
mma bir arkada~ aray'l-
rum. 

Islam 
Te§ebbüsle käfi degil mi

dir. 
S1tk1 

Eger bir ki~iyi käfi gö
reydim yapacag1m §Cye §im
diye kaear kendim te§ebbüs 
etmez miydim samrsm. 

Islam 
Bay bu nas1l tasavvur? Bu 

tabya senin vücudunla duru
yor. Bahad1rane bir hareket 
i~in maksad1 m1 haba ede
ceksin? 

S1tk1 
A bay1m 1 Sen demiuki edep 

sizin söblerine mi bakarsm? 
[ Arkas1 V ar) ___ „ __ _ 

Sofyada 
Büvük bir tran1vav 

~ ~ 

kazasi 
Sofya [Hususi] - Sofya

nm merkezinde bir tramvay 
bir kö§eyi k1v1r1rkcn tranvay 
birdenbire yoldan i;1km1~ ve 
bir ka~ metre gittikten sonra 
bir binaya ~arparak devril
mi~tir. Kaza neticesinde 
tramvaym i~inde bulunan 
yolculardan bir ~ogu ag1r 
surette yaralanm1§lard1r. 

Büyük Süley
man lokantas1 

Hükun1et ca<ldesi No.36 
Son mü~terilerimizin arzu

su üzerene tabiJdot yemek
leri vermege batlad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, babk 

lkinci yemekler - Pilav, 
börek, makarna 
Ü~üncü yemekler - Umum 

tatblar ve kompostolar 

. Oln1ak üzere ( 4.1) ku-
ru~tur. (t-15) 

f;ocuk Bak1c1s1 
Aran1yor 

Bir yafmda bir ~ocuga ba 
kabilecek bir Bayana ihtiya~ 
vard1r. Kendisine iyi bak1-
lacak ve iyi bir maa§ veri
lecektir. Talipler matbaam1-
za müracaat edebilirler. 

~~„~*~„~*~*:~*~*~*~*«*~*~*~ 
f BeynelmilelParis panay1nm f 
:t • t d. • :t :w; z1yare e 1n1z ~ 
§ 18 MAYISTAN 3 NISAN 19~5 E KADAR ~ 
:t Fazla n1ahin1at aln1ak i<;in lzn1ir Frans1z :Je I Ceneral konsolosluguna vcya lzn1ir I 
:f: Frans1z l"icaret Odas1na n1üracaat ~ 
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EDEBIYAT: TENKIDI GOLOM 

ALTI ~AiR 
[Sinan Mat. 1935- Istanbul] 

Edebiyat ilemine damhyan 1 dindirmek istiyen bir merha-
yeni bir eser, yeni bir var- met perisi. (Sin. Zeki) gur-
hk (Be§ Parmak) alb ki§inin bet 1zbrap ve gönül ya,Ia-
i§tirakile vücude getirilmi§ rm1 ciev,irerek bize temiz 
bu kitapta nazar1 dikkabm1 duygulu bir eser veriyor. Bir 
celbeden bir§ey varsa, kabm ka~ sahife ~evirdikten sonra 
üzerinde kitabm ismini te,- büyük harflerle dizilmit (ita· 
kil eden kelimenin yazi ile ret parmag.) bu kelime beni 
degil, resim ile gösterilmesi· uzun uzad1ya dütündürmüftü. 
dir. Bu ne güzel bir buluf. Evet, itaret edebiyat ilemine 
Daha ilk sahifeyi ~evirince giren bir iz olsa gerek. f,a-
k1ymetli alb zekidan bir iz ret parmagmm tiiri ( M. 

( Avm) f U ü~ dört senenin 
görüyoruz: Sin. Zeki). mahsulüdür. Yaz1larmm in-

~air, bunu müteakip sahi- celigi ve temizligi ona ha-
fedeki nezih y~z1lar1 ile yatta yardim arkadati ola-

Hayalden ka~arak haki- cagm1 zannediyorum. M. Avni 
kata sürükleniyor. Sisli bir gurbeti terennüm ettigine 
gecenin yosunlu sahillerinde ragmen ayni zamanda haya-
gizlenen itlerin ac1 seslerini list bir §iirdir: 

Aghyorum her zaman öksüz kalan gönlüme, 
Bu ~orak ~ölde yand1m, susad1m ben ölüme„ 
Elveda diyecegim fakat bilmem kime? 
Kimsem yok ki diyeyim, elvedalar kendime. 

l,te fair bu vahas1z ~öl- ediyor. Fakat bu gen~ fairin 1 
lerde bir avare gibi dola§I· duydugu terennUmler sevgi 1 

yor. Veda edecek yoldat ve muhabbat ceryenlarma 
arayor. Nihayet bulamayince sürükliyorlar. 1 
gurbet katrelerini kalbine (A. Ruhi) ilk kalem dar-

1 
döküyor. besile meydana ~1kard1g1 mu· 

Sahifeleri yavat yava§ ge- tavaz1 eserlerini asla hakir 
~iyorum. Birbirini müteakib görmiyecektir. 0, maziye 
yaz1 ile degil parmak i§are- kar1~an duygularm1 yat et-
tiyle dizilmif bir varhk: (Or- mekten hi~ bir zaman ~ekin-
ta parmak) ~air ba,hgmm miyecektir. (Marmara) man-
ilk sefhasmda tevazuu teyit zumesinden: 

Hasretinle aglar bir blllbiU olaam, 
Hasretin sisleri ile bogulaam, 
Hicranla sararsam hicranla solaam, 
Kokun bana tifa vermezmi gilll\m ? ... 

Gurbette istemem bana bir dilgiln, 
Yapsmlar„ Hastayim olmadan ölgiln, 
Caziben yurdumun agma bir gün, 
Benide beraber dermezmi gülüm ? .„ 

„„„„„ ...... „„„„„ .... „„ •• ~·~•M„~.„„~~„ .... I 
liyen ads1z parmagm J&iri vermi1tir. Hiasi •• aaJDillll 
Fuad son devrin lirik tairle- ifadelerin1 bize anlatmaktt' 
rindendir. Yaz1larmm sami- ~ekinmiyen Fuad, ~&•il kfl 
miligi ve üslübün fevkalide- relerini birer birer sel'8qtit' 
ligi ona büyük bir mevki ( Nutl ) mamumuiadea: 

Menekteler baharm müjdesini söylesin, 
Ümitsiz gözlerime belki bir 111k olur, 
Zehirli f1rt1nalar arbk sussua •• diasi•: 
E"'lelimin gülünü bu soguklar soldurur. 

Kalem merhametimin sür- Delikanbm babaa 
dügü basbihali bir kat daha Y abu 
teyit ediyor ayni zamanda Öküzü gibi • • . 
gönül hasretini bir bahara Katmerb eueti" 
b t k „ i 1 v. dibi enze ere ac1 ruzg r ara y . b •1 k • • 

d k •i ag am11 eseaaa1 
mey an o uyor. B 1 d 

• or~ u ur oaa 
(S~r~~ Parmagi) F eridun Burada da delikaaluua .,-

F ahn hr1k yaz1larm1 bertaraf buanan neye bo~lu oltl•~ 
ederek hayali yaz1larile me1- kolayca anbyabiliyoru. y,-
gul oluyor. Binaenahley ha- albna .. 
kiki ilhamlarim 1arf1 nazar Bu alb gen~ fiir, alb ifti' 
edip yapmiyacak modasma dat ve alb cevherdir. I' 
ge~iyor. cevherlerden in'ikb ede' 

'rf a-• · · fl Kitabm 6 inc1 k1smm1 (Flä- e1ay1 1 ana g uenmaz 'I 
tun Oytay) te1kil ediyor. Bu g~n~ller~miz muhta~br .• ~ 
gen~te serbest nazima mü- d1ler1z k1 daba kunetll 
temayildir. Malumya, Hüseyin giln~t gi~i bizi teRm ff 

C h'd' d d" - . 'b' k'd telvin ets1nler. 11 
a .1 m e •.g• g1 i es i en- MUZAFFER $0Kll' 

ber1 bu vezmde manä bo •• 
zuklugu, mevzusuzluk bir f ,.i•m 
anane, bir adet olmu,tu. Fa- ~ 

kat Flätun Oytay · ~ok tü- Durup avnnme, 
kür ki bu usule riayet etme- Aldan1p d6nme, 
mit. V e yazilarim mahdud Saplan1p sCSnme, 

Y1kamrken suyunda aym ilk 1§1klar1 
Nazh bir ~ocuk gibi '1manyor Marma, 
Ona kökünü bag)ar gönül sarma~1klar1 
Hayati, güzelligi sahillerde ara . .. 

Sevdayi hakikaten duymu~ miz sularm1 i~ince iki ayr1hg1 
' bir mevzu ve uygun bir ma- Yoktur sevincim. 

gen~ tair bu manzumesini bitirmege mahkümdUr. A 
bize uzun uzad1ya hikäye Ruhi sevda ,airi eldugu hal-
ediyor. Evet tairim, yesil 
Marmara bir sevgilinin agu- de aym zamanda yamk bir 
§unda cidden be§ik gibi sal- gurbet sairidir. 
layabilir. 0 pek saf ve te- Hedefini ayni yola sürük-

Osmanl1 Tarihinde Girid 
• 
lsyanlar1 ••• 

-·+-~·~-

ilk Ayaklant§, i\1ora ihtilalilc Ba~lad1 ... _ „„ 
HÜKÜMET YALNIZ SISAMA MUHTARIYET VE
RINCE GIRIT RUMLARI ISYANI GENl~LETEREK 

DEVAM ETTILER 
-------•+oe>••------

- 5 - M. Urban Tan 

1\ vrupa devletleri, Girid asilerini ezdir1nen1ck 
ic;in adaya harp gen1ilcri yollam1~lard1 

hklar1m müdafaaya koyuldu
lar. Rumlar da onlarm ken
dilerini müdafaada kutret 
göstermelerinden büsbütün 
budurdular, eleg e~irdikleri 

müslüman hem,erilerini ~ar
m1hlara germek, ate§lerde 
yakmak gibi i§ler girittiler. 

Avrupa devletleri, müslil
man unsurun adada ihmali 
mümkün olm1yan bir kuvvet 
te,kil ettigini anlaymca poli
tikay1 degittirmi~lerdi. 0 
kvvveti zay1flatacak tedbirler 
alm1ya giri§mi!flerdi, ( 1896 ) 
da bathyan bu politika uzun 
bir zaman sürdü ve Giridde 
Avrupa müdahalesi ~ökletti. 

Buna mukabil Bab1ili, Gi
rit itlerini tamamiyle yfizüstü 

b1rakm1§b. Ada tarn bir 
anar11i i~inde !di. Fazla ihti
)älci f1rkalar gün ge~tik~e 
kuvvetleniyordu. Atinadaki 
komitalar hi~ durmadan ada· 
ya silah ve para gönderiyor
lard1. Bütün Giritlilerin elinde 
gra ve martin tüfekleri vard1. 

Yunanistan Girid itlerine 
kuvvetle müdahele edilmesi 
ve Abdülhamidin toplanmak
tan menettigi umumi mec
Jisin a~tmJmas1 i~in Avrupa 
devletlerine mi:racaat edip 
duruyordu. Bu devletlerden 
Avusturya Girid isyammn 
Makedonyada akisler yapa
bilecegini ve araya bir de 
öyle bir mesele girecegini 
düttinerek 6bür devletlere 

ni i~inde yaratarak varhk 
haline koymu§. i,te k1sa fa
kat dü,ündük~e manäs1 de
rin (altm läz1m) serlevhas1 
altmdaki §Ürde bunu bütün 
incelikleri idrak edebiliriz. 

önayak oldu, Bab1aliyi taz
yika karar verdirdi. Bu ka-
rar on alh Osmanh askeri 
gönderilmek üzere bulundugu 
s1raya tesadüf eder. 

Avrupa devletleri, Girid 
asilerini ezdirmemek i~in ada
ya harp gemileri yollam11lar
d1. Abdülhamid, hi~ umma· 
d1g1 bu hareket kar11smda 
Giritlilere evve!ce verilen 
imtiyazlarm iadesine muva-
fakat gösterdi ve oraya yol
lad1g1 isläm valiyi geri ala
rak yerine Provi~ Pa1ayi 
gönderdi. 

Fakat luristiyan balk1n is
lämlara hilcumu devam etti-
ginden ve islimlar da muka
bil tedbirlere giri,tiklerinden 
asayif düzelemedi. Avrupab
lar Giridi abluka etmegi dü 
tilnürlerken Yunanistan ada
ya bir~ok gönüllü, onbin tü
f ek, yedi yüz bin fitek yol-
lad1. Hanya, Retmo, Kandi
ye ve bütün islim köyleri 
atef i~inde kald1. Adada ar
bk kan kövdeyi götürüyordu. 
Avrupahlar filosu bu manza 
ra önilnde ciddi davranmak 
istedi. 

Llkin Yunanistandan 1•-

Engin · ufuklar, 
Öksüz ~ocuklar, 
qik kovuldar, 
Gibidir i~im.„ 

A.K. Kurd 
Jen miralay V asus, adacü ~ 
rüyU1üne devam edlyorcl• 
Avrupah amiraUeri dinteil 
yordu. Vali Brori~ Pap, Y 
nanh miralayin tehdidi &•' 
de k~malitmr'lftlfka ~r• ~ 
lamad1, bir Rus Drbbna• :; 
tica etti. Bunun nzerine 1 
yrb bahriye minllay1 AJnot' 
ti, valiligi deruhte etti tl 
filodan ~1kanlan askerl" 
Kandiyeyi, Retmoy,, $ibl:. 
Kisomoyu, lapinaloQgayt, 
rapeza, 1 itgal ederek o~~ 
daki Miislümanlann 61d~ 
mesi tehlikesini aidef111eJ 
~abfb. 

Girid Rumlan, kend· 
nin nas1l olsa himaye ~ 
cekleri kanaatini besleoP' 
lerinden gene isyaada •1 
ediyorlard1. Mßslümanl~ J 
diinnekten Te islAm ~~ 
ni yakmaktan 1eri kallll9:"~ 
lard1. Avrupablar, kv~~ 
ve silngüden ka~ ia~k
mubafazada ,a~liik ~~ 
lerinden onlan 1emi ~ 
Türk memleketleriae Y~ 
yorlard1. Bu, msaui bir_ --lfi' 
ket iibi iÖl'ÜDüne de ~ 
katte Giridi Rumlara blP" 
mak demekti. ) 

(Arkua „„ 



Bakkallara Müjde 

" Son der~ee Aas~as, saglan1, zarif vtt dan1gah 
0turak terazilerin1iz geldi. Her tcrazinin 

f cvkdndedir 
~~l"I' YEfo+lz Suluban civannda (HÜSEYIN HÜSNÜ 

..., DEM1$) Ticarethanesidir. ""'"!-.-.------....... ----~ ....... ~~ 
Nihayet kurtuldum 

Di~, ba~ agr1larindttn hayat1111 dai111i bir 

l~zaptan i~aretti. 1„ al~it ~Tipin heni hu 1ztira p
~dan kurtarJ1. 

HASTALIÖ.A 
B.a mevsi111de korunamad1g1zdan kolayhkla yakalamnz 

onun i~in cebinizde mutlaka 

8 Forit SELAl\lEl~ nczle iJac1ndan 
ul\llldar 

mamz 

8f R 
~•k tedbir 

Sizi 
l'raa.vayda, 

Vapurda, 

Otobnste 

lllikrop 

" e "-atalaktan 

ICorur 
"r abi1z 

Oieriodeki 

lame 
btl<KAT 

M. D•posu: S. Fcrit (Si FA) eczanesidir 
~~~~~~*.1ci:A:i'Jdt:Jddc.~ 

20 Mart <;ar§ambadan itibare iki büyük filim birden 

lki~etmelikte: -( T AN)- Sinemasm~:l. 3143 

1 - Y eni PARAMOUNT dünya hädisah 
') . . 
• - MIKl'nin ca111bazhkJan 

3- BOLERO 
........ 4 - Son A§k1m 

SEANSLAR 
liergün: Son A1k1m 15, 19. Bolero: 17, 21 
Cunia, Cumartesi: Bolero ,, 13, 17, 21. Son Aijk1m: 

11, 15, 19. 
Pazartesi, Per1embei: Sa~t:l3 te ba1lar. 

Bu Pillerin En Tazesini 

~ -3 -· vJJ „. 
"1 

lzmirde umumi deposu Suluhan civannda 

0 
~ 
~ 

3 
0 
::i 

-< --0.. -.., -3 
~ .... --~ .., ·-

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

YALNIZ 

.... ..... 

GOLD . 
Golt (Altm) tra~ 1 b1~agt isve~ ~eliginden, miJiruitrenin 

onda bir kahnhgmda olup dünyada e~ yoktur 
Bir b1~ak ok~ar gibi 10 - 15 tra~ yapar 

~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
·ranesi ,) Kuru~ 

YÜKSEL RAKISI 
c Az zaman zarf1nda K.abadäy1 

Her vcrdc sat1hr. i\1arkava dikkat . . 
(!' 1li1l~1l11l1 'i.. 1tl1Bl1 ~1imlli li1~111llnli'!I::~~ !11.l.1tm!n1l1661tmoi Ji lllonlmln!!lh11i111[!] • 
~ E L ff A M R A idaresinde Milli Do • 
c(i Kütüphane Sinemas1nda 1) 
~ Sizi Victor Hugo, Alfred de Musset, Aleksandre Duma S • 
4j ve George Sand gibi edebiyat, Chopm ve Liszt gibi D ·; 
~ musiki dahileriyle tam~hracak olan büyük filim ~ • 

: ~OPENvEA~KLARI J. 
4/1 Kadm, Sanat, Vatan ve istikläl a§klarmm ne demek ~ = oldugunu yüksek bir mevzu i~inde canland1rmaktad1r. = • 
~ Filimde $0PEN'in Polonya ihtilälinin ilhamiyle „HARP" 1 • 
~ isimli eserini nas1l besteledigi göstcrilmektedir. -
~ IIäve Olarak PARAMOUNT JURNAL no. 8 
1 ----7!_.Ju~8!1~r cumartesi günleri degi§ir ) l 
~ SEANSLAR & 
~ Hergün: 1.5. 17, 19 ve 21 de. Per§embe 13 ve 15 te ~ • 
~ talebe seans1. Cuma ll ve 13 te Häve seansa. IP • 
J FIA TLAR : Hergün 35, 45 ve 60 kuru§, herkes 21 1 • 
Ji seansmda Salon 25 kuru§tur. Bu seansta diget" mevki- ~ 

rak1s1 kadar yükselmitJtir 

Albert Pre jan - Danielle Darieus - Baron FJis ve 
"Blue - Bell Girls„ dans heyetinin temsil ettikleri 

büyük Frans1z opereti 

--( DE DE )--
Gen<;Jik - Eglencc - A~k - i\luzik - Dans 
AYRICA: 

~openin Gece Enini 
Büyük ve dahi bestekärm kendi beatelerile 

süslenen lähuti bir ~heser 

T Ü R <; E ( F k ) dünya 
Eihazath yeni 0 S havadisleri 

a • ~:;:aa;awww. $2 

Detnirhanc l\lüdiirii ve Nuhun Gemisi 
iläveten bu iki mütesna film de devam edecektir 

SEANSLAR 
Saat 15, 19 seanslarmda Dede, 17, 21.15 seanslaran

da Demirhane Müdürü, so'n 21,15 seansa (ucuz HALK 
seansa) dar. Fiatlar 25, 35, 50 kuru1tur. ~ lerde ucuz karneler muteberdir. f"" • 

l!l•_.'11111mr.-..11m;r11rm;111 if111i1:'11'':'•111D11llf•••e„ .,.„ •• [!) IXie...-..~~~~~~ns~~~~ 
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lup gittiler. 

Harba ba~la1nak artik f ar zol<lu 

~amda bu cinayet haberi kimin tarafm
dan bildirildigi §nla11lmamak suretile pek 
~abuk 1uyu buldu; Kudüs kralhgma muvaffa
luyetler vaka oldu. 

Kadüs hükumentinin bu cinayetle cidden 
aläkas1 yoktu. Y apalan fenahga, $amdan ev
vel haber ald1, fakat hädiseyi gizliyecer bir 
vakit bulamad1. · 

Hudud muhaf1zlarmdan birka~a, karargäha 
geldi: 

- Saläheddini Eyyübi ordusunu ayaklan
dard1; hücuma ge~mek üzeredirl haberini ve
rince, ne olduklaram bile anhyamadalar. 

Acele bir sava, meclisi kuruldu; bu mec
liste demir ~övalyede yer ald1, ve sert bir 
eda ile: 

- Ne telä§ ediyorsunuz?. Saläheddini 
Eyyübi harba giri§iyorsa, elbet görecej'ide 
vardar. Sava§tan körkuyorsamz, memleketle
rinize dönün. Ben, yalmzda kalsam bu din
sizin canam cehenneme gönderecegim, zafer 
bizimledir. Dedi. 

Sava1 meclisi, Saläheddin ile bu ända bir 

Saliheddini Eyyübi No. 12 

-75-

Bu rivayetleri akhndan ge~iren $övalye 
Reno, birdenbire §U karara vermitti: 

- Evet.. Ben asil bir kadandan doj'mut 
bir pi~im; babamda deli papas denilen esrar 
engiz adamdarl llk f 1rsatta damarlar1nda bangi 
asil kanm dolqtaj'ma ögrenmek olmahd1r. 
Demek ki babam beni, hakkam olan yiiksek 
mevkie sevk i~in harikülade vas1talarla ~1-
11yor!. Demi1ti. 

Sövalyc kendinde f evkülbe~r 
kudret görüyor 

i§te bunun i~in idi ki bu $övalye Reno 
kendisine fevkalade bir ehemmiyet vermekte, 
papas kürübuda bu hususta $övalyeyi ala
bildigine te§vik ediyorlard1. 

$övalye, Allahm emrile Kudüse ancak bir 
kral olmak i~in sevkedildigi i~in hi~bir kim
seye ehemmiyet vermiyor, serket ve kUstah 
bir hayat ya1ayordu. • 

Krahn, kral meclisinin verdigi kararlan 
alay ediyor, begenmiyordu. 

Hattä, mütareke kararma hi~ begenmemif 
idi. 0, birän evvel kral olmak fll'sabm bek
Jiyordu. Harp olmadak~a bir f1rsabn eline 
ge~miyeceginede emin idi. 

Mütarekeyi alenen tenkid ediyor: 
- Kudüs bizimdir: M111ra kar da yilril-



__ ______ ,_„00„--------
Türklerle Kar§I Kar§ya 
Yazan-: Türk~eyelc;eviren : 

ANRI FÖY RE~AT ISANLI 
-~10 -.... 

Son kanh c;arp1~111ada ciddi hie; 9ir adun abl
m1~ olm1yoruz. istanbul bogaz1 sisleri arkas1n

da bizden c;ok uzak 
Frans1z ve ingilizler sol

dan Kiritiya ve soldan Ke
revizdere üzerine yürüyorlar. 

Bu hücumun ü~ safhas1 
olacak, birinci gün Frans1z
lar Kereviz dereye hücum 
edecekler, ikinci gün Kiri
tiya ingilizler tarafmdan ah
nacak ve ü~üncü günde her 
iki taraf Ä§tbaba tepesini 
almaga ~ah§acaklar. 

Bu harakat i~in 20 uncu 
f ngiliz f1rkas1 bir bahr1ye ve 
M1s1rdan geien bir piyade 
taburundan ba11ka iki Avus
turalya tauru ile de takviye 
edilmi§ti. 

Frans1z ordusu i~in henüz 
yolda bulunan Baju firka§I
nm yeti§ebilen kü~ük bir 
k1Sm1 ile takviye edilebil
mi§ti. 

Büyük bir intizam ile bn 
ordunun tepcye dogru br
mand1g1m seyrediyorum. Bir 
müddat tepeye dogru aükse 
liyorlar. Nihayet kar§ilarma 
dü~manm tel örgüleri ilk 
büyük maniay1 te§kil ediyor. 
Bu görünmesi gü~ ve ge~il
mesi bir d1vrdan daha te§· 
kil olan manialar1 a§mak i~in 
abhyorlar. Fakat Türk mit
rahyozlar1 mütemadiyen i~li
yor, 

Dü§mana kar§1 ablmak 
i~in bo!} yere ugra!}1yorlar, 
~ünki tel örgülerden bir ge
~it bulmaga imkän yok. 
Meralyozlar §iddetle ate§e 
devam ediyor. Ve bu insan 
dalgasmm yüzlercesi yerlere 
dökülerek beyaz arazide si
yah gömeler te§kil ediyorlar. 
Tel örgülere atdm1§ olanlar 
muhakkak bir ölümle kar§i
latiyorJar ve vücutlar1 ~ama· 
1ir gibi örgüler üzerinde as1-
h kahyor. Yarali olanlar1 bile 
kurtamaga imkam olm1yor. 

Daha henüz harb sahasma 
gelmi§ olan yeni efrat i~in 

bu cidden korkun~ bir man
zara arz arzediyor. 

Nihayet akm Türkler ta
rafmdan durduruluyor ve 
püskürtülüyordu. Bu sefer 
geriye ~ekilmek läz1m ki, 
bu da daha büyük ölüm tcb
likesi olan bir hareket. 

ilk defa hücume ge~erken 
güzel bir manzara arzeden 
bu ordunun, par~alanm1~, ve 
peri§an olmu§ bir vaziyette 
geri döndügünü 2'Örmek in
sanm kalbinde büyük hir 
üzüntü doguyor. 

Askerleri geri döndükten 
sonra yeniden toplanarak 
hücuma ge~iyorlar. Fakat 
hücuma bu seferde muvaf
fakiyetsizlige ugrayor. Hü
cumlar tekerrür ediyor. Fa
kat her defasmda bu insan 
y1gmmm biraz daha eksildigi 
görülüyor. 

F akat bu hücumlarm de
vammdan hi~bir fayda olm1-
yacag1 anla§thyor ve kat'i 
olarak geriye ~ekilmege ka
rar veriyorlar. 

Fakat mücadele bütün gün 
devam ediyor. Top ve siläh 
sesleri bir dakika olsun dur
muyor. Her iki tarafta bütün 
gayretlerine ragmen yer ka
zanmaga muvaffak olam1yor
lar. 

15,5 hk toplarim1z Anado
lu sahilinden bizi lurpalayan 
toplarm ate§ini susturmak 
i~in bütün gün ate§ ediyor. 

Nihayet Bayir f1.rkas1 Frans 
ve Lütelya vapurlar1 ile ye
ti§iyor. 

Frans1z ordulanmn ihra~ 
edildigi s1rada lngilizler ha
rap olmu§ olan Kiritiya 
köyünü i§gal etmek i~in 
son bir gayret sarfediyor
lar. Biraz nefes almak i~in 
her halde arazi kazanmak 
mecburiyeti 'var. 

29 uncu ingiliz f1r)!as1 ve 

Bornova gal~~ 
Dün Borovada CumhuriY 

Halk F1rkas1 idaresinde ic 

Moskova EI~imiz Giti 
Ankara 22 ( A.A ) - Moskova bilyük elcimiz Bay Vaslt 

<.;mar istanbul ve Berlin yolile Moskovaya Jgitmekü üzere 
bugün §ehrimizden ayrilm1§tir. Bay Vas1f <;mar istas1yonda 
B. M. M. ba§kan1 bay Abdülhalik Remla ile bütün bakan
Sovyet büyük el~isi bay Karahan, Norve~ el9i§i ea,. ße\zon 
ve bi~ok dostlar1 tarafmdan ugurlanmi§hr. 

1Frans1z ltalyan 
Anla~ma 

edilen spor bayraminda OS J 
telif spor harehetleri yaP 
m11tir. ., 

'ß()tbßva Gen~ler birl~ 
ile Hilal tak1m1 arasind.t 
futbol musabakasi ~ok ~se 

Bel~ika kabinesi degi~ecek mi? 1 
Brüksel 22 (A.A) - Kral ulusal banka müdürü B. Frank 

dan yeni kabineam te~kilini istemi~sede B. Frank reddet
mi~tir. 

Brüksel, 22 (A.A) Kral zamanin icaplarma UJRUh Mr 
ökonomi program1 i~in firkalar nezdinde tetkikatta bulun
maga Bay Theunisi memur etmi§tir. 

Bay Titülesko Parise gidiyör 1 
Bükre§ 22 ( A.A ) - B. Titulesko pek yakmda Parise 

' ' 1 

giderek Frans1z hükümetiyle temas edecektir. Yolda Bel-
gratta kalarak B. Y evti~i ve Bratislavada da B. Benes ile 
görü§ecektir. B. Titu.lesko Paristen Brüksel ve Cenevreyl.! 
ve oradan da ihtimal Londraya gidecektir. 

~r asdik ediltli 
.. Paris·, 22 (AA) - Meclis 
7 - 1 tarihli Frans1z - italyüi 
inla§mälanm 9 reye kar§1 
555 reyle kabul etm~tir. 
Sosyalist muhaJefetinin lehte 
rey verdigi dikkate fayan 
görülmekiedir. 

~ ~ ?! 

olmu§tur_. ~ eticede 5-0 ~ 
galip gelini§tir. ~ 
Ma~tan sonra eumhu. ' 

HaJk F1tlds1 Bu müsab 
i~in koydu~Ü ku.pay

1

1 Gen~ 
birligine verilmi§titr. 

M ~ ~ S 

Halk Alan1ndaki Güre§let 
~~~~~-------0000------------------

- Ba~taraf 1 1 incide -
Türkspor talomlar1 arasmda K. S. K. tak1mm hi~ mail~ 
oynand1. Altay ba§tan sonu- olmad1. Acaba buglln i:•~ 
na kadar hakim bir vaziyette rakibine kar§I K. S. K. 
oynemaga ragmen yalmz netice alacaktt: , 
yedi gol yapabildh öYun izmirsporlularlD ~1 

~aat ßn ikide yap1Ima~1 leye kadar uzanan bir hii' 
lnukarrer olan Altmordu muyle ba§lad1. Akabinde 

Elen ordusu hakk1nda ·l>ir 

1 
Frans1z gazetesinin yaz1s1 

$arkspor ma~1, ~arksporun K. S. K hücumu esnas1ll 
' gelmemesi yüzünden Altmor- Bürhan K. S. K. m ilk /J 

dunun hükmen galibiyeti)e lünü yapb. Biraz sonra 
bitti. mi ikinci ve $evket peJJ 

Ögleden sonra saat 14 de bdan ü~üncü golü yapt1IJ> 
Atina 22 (A.A) ":""" M\'is- II §ekkül etmi§ oldugunu gö

takil Estia gazietesi Saint recekti. Bu ordu Yunenista
Brice in Pöti Journal gaze- ' nm ikiye ayrilmt§ oldugu bir 

hakem Altaydan bay Kema- Bu goller izmirsporlular ui 
i lin idaresinde Buca - Gözte rinde f ena tesir yapb. 0~. 

pe tak1mlar1 kar§ila~blar. bittigi v akit lzmirspor ~ 
tesinde ~1kan ve son hadise s1rada te~ekkül etm!§fo 1 Bu 
lerin Yunanistanm askeri za seri seferberlik birle§mi§ 1 

ftnt gösterdigine dair olan sevk ve kuvveimaneviyesi 
yazl's1 hakkmda tefsiratta bu ulusal tehl.ike~in evrykiyle 

l k di k. kuvvetlenm1§ b1: Yunanistan 
unara yor 1 : d A f b 1. v • ' M k l · h · · b h a umum1 se er er 1gm ne 

a a enm mu arr1n u - 1 b.l w. h kk d h h 
ran zamamnda Yunanistan- 0 a 1 ecegi a m a er an 

gi ecnebi bir mu§ahade Yu , 
da olsaydi biläkis az bir za nanistanm dahili kuvvetini 
man zarfmda nisbeten kuv- gösterir ki bu kuvvet aske-
vetli hudutsuz §evkle mute- ri sahada tehlike mevcut ol 
hassis ve bütün fedakärhk- dugu bir anda Yunanistam 
lara amede bir ordunun te- her türlü takdire ve bütün 
~"""~ uluslar aras1 amilleri tarafm 

bir Hindistan taburu bütün 
dan nazari itibare almm1ya 

kuvvetleriyle ileriye ahhyor- layik bir askeri devlet hali-
lar. ne getirilebilir. 

Zayi Mühür 

Oyun ~ok heyecanh ge~ti. gibi ~ok büyük bir far 
Neiice 3 - O Göztepe lehine maglüp bir vaziyette idi. ) 
olmasma ragmen gen~ Buea ma~in ikinci devresini 1'· 
hlar daha häkim ve ~ok gü- K 9 ki~i olarak bitirdi. 
zel oynad1lar. B1siklet yan~larl 

Günün en son müsabakas1 Dün yc:.p1Ian b1siklet yatli 
K. S. K. - izmirspor takim- larmda birinciligi K. S. 1'~ 
lar1 arasmda idi. Bu ma~m Pol, ikinciligi ~ok az fa ,1 
ayr1ca bir hususiyeti daha lzmirspordan Kaz1m kal 
var. $imdiye kadar izmirspor d1lar. 

~~E~ E~ms 

Almanyan1n karan Avrupaclf 
büyük f1rbnay1 ~1karacak 

- Ba§taraf1 1 incide - k1m intrikalarla B. Durn1 
ingilterenin Fransaya ve itimad1u1 kazand1ktan SI Bugün ~arfmda ~ark ordu

suna k1ymet ve ehemmiyeti 
tebaruz ediyor fakat ileriye 
dogru ciddi hi~ bir ad1m at
m1' olm1yor. istanbul henüz 
bogazm sisleri arkasmda biz· 
den daha ~ok uzak.„ 

Türkiye Ziraat baukasm
dan muamele yapbrmakta ol
dugum resmi mühürümü za
yi ettim. Yenisini ~1karaca
g1mdan eskisinin hükmü kal~ 
mami§br. 

alelumum Avrupa:a yapabi- d;§ar1 i~leri ele ald1. ~ I 
' leceginden eyi bitmet Al- kurnazhklar1 arbk par& ~ 

manyay1 mü§terek gayelere mediginden §a§kma döolll 

Nihayet ak§am yakla§hk~a 
güne~ kanh harp sahnesinin 
üzerine son k1z1l I§1klarm1 
serperek kayboluyor. 

( Arkas1 Var ) 

T epecikte M uhabere alay inda 
6 c1 tabur 1 ci bölük Hac1 

Ahmet oglu 
BEKIR SAMI 

1 yakla§brmaktad1r. Bay Say- tür. Ne yapacagm1 bibni~~ 
men kendisinin de söyledigi Jurnal gazetesine i 
gibi Almanyay1 Uluslar Ku- Frans1z sefiri ile Almall 
rumuna tekrar rgetirmeyi is- §ar1 i,ledri bakam arasui0~ 
tiyor. Taki, Almanya hukuk görÜ§me nazikäne olmuf 

de menfi bir netice ver 

„..,.r.lE:l.'m~mi%Zi~~ml:Zill:l~!Bl~::E;~~c.El:l!:flm!9:tm?JE':.ls:E~llilEZ!m!~t'!!'2~~.-:..---~ 

savahm ve izzeti nefsini ta
mamile müdrik olarak sulhun 
tarsinine diger devletlerle 
beraber ~ah§sm. Bu ingilte
renin birdenbire Paris, Ro
ma ve Brüksele arkasm1 dön
dügünü ifade etmez. Bay 
Sayment Almanya ilerde ya
p1lacak müzakerelere istirak 
ederse bundan memnun o)a
cag1m a~1k~a söylemi§tir. 

tir. .$imdi yap1lacak i§ iii 
rimi fikrinden ~evirme~ 
Halbuki uluslar kuruPJ 
yap1lacak bir te§ebbüs 
konu§malara müncer. ola' 
br. Uluslar kurumu niza~ 
mesinin 16 c1 madde61 

tatbiki Almanyamn ibrS 
inta~ edecektir ki böylet'\ 
tedbiri yaramaz ~ocugu 
rar aile ~ocuguna geti,; 
siyaseti ile telif imkän 1 
tur. 
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yeceg1z Mekkyi de alacag1zve ve islämlar1 yer 
yüzünden kald1racag1z; fakat ba§1m1zda san
dalya kavgasiJe her§eyi feda edenler bu mu
kaddes emelik tahakkukuna mani oluyorlar, 

Saläheddini Eyyübinin bu en ziyade s1k1§bg1 
s1rada mütarekeye ne lüzum vard1 ? 

Diyordu. 
Ve . . . bu kanaatla idi ki kralm, kralhk 

meclisinin kararma ve §iddetle yasak etme-

sine ragmen $övalye Reno $amdan kalkan 
büyük kärvam istiyerek ve bir sava§a sebep 
olsun diye vermi§tir. 

Karvan1 vurdular, c;ocuklan 
kestiler ! 

Kärvanda yüzden fazla tüccar, 300 deve 
vard1. Böyle büyük kärvknlara bir taraftan 
diger tarafa gidecek halk ta kabhrd1. Bu 
sebeple .;;am kärvanmda yirmi kadar kadm, 
gene o kadar ~ocuk vard1. 

Y ollarda büyük tehlike yoktu. Kudusduki 
ha~hlarla mütareke yap1lm1§b. Bunun i~in 

kanda siläbh asker yoktu, belki devecilerden 
bazdarmda bir miktar siläh vard1. 

Kervanda k1ymeti ~ok yüksek tutulacak 
kadar ipekli kuma§ denkleri ve bir ~ok mü· 
mücevherat vardi. 
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Kevran, ~amdan mufarakatmdan sonra 

Kudus hudutlarma kadar hi~ bir tehlikeye 
ugramad1. Kudus hududun geldikleri zaman 
geldileri zaman da endi~eyi rnuc1p bir h J 
görmemi~ hatta be§ ki§ilik bir ha~h müfre
zesi karvan reisine müracaat ederek: 

- Ald1g1m1z emir mucibince sizi en emin 
yollardan biz ge~irecegiz, belki baz1 dagh
lar veya ~öl adamlarmm taruzuna ugrars1mz 
kiralhgm ahtma getirilmesine meydan verir
siniz. l 

Dediler. 
Bu müracaah karvan halk1 hüsnü suretle 

kabul ettiler ve Kudus kralmm bu haraketi
ni ~ok begendiler. 

Halbuki hakikat büsbütün ba§ka idi. Bu 
gelenler kralm gönderdigi rehberler degil, 
mahud $uvalya Renonun gönderdigi yol ke
senler idi. 

Karvan biraz sonra bu rehberle tarafm
dan ~ok tenha ve tehlikeli bir yere getirildi; 
burada bir ka~ yüz ki§ilik ani bir baskma 
ugrad1lar. 

Karvan halktan tek bir kimse kurtula
mad1, kü~ük ve memedeki ~ocuklar bile bir 
ka~ par~aya ayrilmak suretile dogranddar. 
Kadmlar ~ok fena tahkir edildikten sonra 
öldürüldüler. Bicka~ saat süren bu kasaphk
tan sonra, ~apulcular habaset yerinden defo-

Par~s, 22 (A.A) - Alman 
a1ansmm hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Frans1z matbuah Berline 
verilen protesto notasm1 b~
ka ba§ka tefsir etmektedir. 
Gazeteler Fransanm Berlin 
sefiri ile Alman d1§ar1 i§leri 
bakam B. Fon Nörat arasm-
daki konu§manm nazikäne 
cereyan ettigini ve AJman
yamn Paris sefirininde Fran
s1z notasm1 kabulden imtina 
etmedigini ancak Fransamn 
ileri sürdügü delilleri kabul 
eylemedigini yazmaktad1r. 

Eko Dö Paris gazetesi 
bundan istifade ederek B. 
Lavala hücum eylemektedir. 
Bu gazete diyor ki: 

Almanyamn ve ingilerenin 
mevsimsiz tedbirleri B. Lava
lm kay1ts1zhg1 tezat te§kil 
etmektedir. B. Laval bir \a-

Matin gazetesi de f6 

yaz1yor : 
F ransa ve italyamn t~ 

büsleri muvaffak olrollft 
<;ünkü bu devletler bir 
raflr verilen hertürlü 1' 
muhalif olduklar1m gp5 
mi§dir. 1 

B. Gignouks Journnee 
1 

dustrielle gazetesind• ,) 
bir tarzda diyor ki : 

Be!kide Alman sefjti~ 
Fransiz notas1m §U söil 
kabul etmesi bekleniY0 tf 

" Ne güzel bir vesika, ~ 
den parlak bir tez ihtit• f' 
yor. Bütün bir itina il• 
kik edecegim. ileri sli 
sebepler dogru ise yni j. 
kifilik orduya avdet e 
riz. „ 


