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ORDULAR SEFERBER I? 
EZG11iWt H 

Balkan ve kü~ük itilaf Belgradda toplan1yor • 
diter maglup devletler de Almanyay1 taklit 

ederlerse anla§ma devletleri ordular1n1 
seferber edeceklerini bildirecekler 

l>i Istanbul, 24 ( Hususi ) - l larm1 scfcrber edeceklcrini 1 Paris, ~3 (A.A) - Fran-
a_ f bakamm1z bay Tevik bildireceklerdir. s1z talebini tctkik edecek 
d~tü Aras'm yann Belgra- 1 ol:m Ulnslar Dcrnegi konse-

a hareket etmesi muhte- yiuin mczkiir konscy Ba~ka-
~ldir. Balkan konseyinin de m Bay Tcvfik Rü~tü Arasm 
d& l~~atta toplanmas1 ihtimal muvafakah kayd ve §artiylc 

ladindedir. Strcza konferansmdan sonra 
. Bükrec 23 (A.A) - Bay 1' Y 

1 

t•oplanmas1 ka00rar1a~br1Jn11~hr. h •tuiesko bugün Belgrada 
lreket ediyor. Orada kii- J •1• r' t•k 
~Ok itllif vc Balkan anla§- j D g1 IZ ~e I 
::;ir~lmessill~riyle g6rü~e- 1 Sana yii . 
b ~plomasi mahafiline göre Loncira 23 (A.A) - Röy-
u Itllif gruplar1 bir beyan- ter ajansmm istihbarma göre 

ra.aie netrederek eski dü!l- ingiliz ~elik ve sanayi erba-
"-11 memleketler Almanyanm b1 ile bcynelmilel ~elik kar· 
't•lideu tesis ettigi mecburi teli arasmda pek yakmda 
'altlit erlik hizmeti usulünü tak- muvakkat bir itiläf vücuda 

ettikleri takdirde ordu- getirilmesi muhtemeldir. 

Yugoslavya 
Türk emlaki 

)l ugosla vya ilc anla~
tna nu1hakkakttr 
Ankara ( Hususi) - Yu

goslav Türkleri, tesbiti za
rar komisyonu faaliyetine 
devam ctmektedir. 

~imdiye kadar tasarruf 
ve5ikalarile bcyannamelerini 
vcnnerni§ olan bir~ok Tiirk
ler komisyona müracaat et
mi~Ierdir. 

Martm sonuna kadar bu 
müracaatlari kabul edecktir. 
Aläkadarlar Yugoslavya hü
kumeti ile ~anla§manm mu
hakkak oldungunu evvelce 
Yugoslavyada mal birakm1§ 
Türklere verilmek üzere tek
lif edilen 17 milyon dinarm 
müracaatlarm arkas1 kesil
sildikten sonra käfi gelip 
gelmiycceginin anla§dacagm1 
söylüyorlar. 

0 

Venizelosun marifetleri 
~~~~~~-~__,0000------------~--

Giridli politikac1n1n sagh11"1nda ac;tlan siyasi 
vasivctnan1csi ... „ 

Hayati en merakh macera mccbur oldugunu Anaduloda 
romanlarmdan daha merakh, yedikleri dayagm müsebbebi 
daha esrarengiz, daha hay- eski Yunan krah oldugunu 
ret verici olan ihtiyar diplo- -halbuki Yunanistana Ana-
mat ve ihtilälcinin siyasi 
dolaplarm1, yarmdan itibaren 
(Halkm Sesi) nde (Venizelo
sun marifctleri ) ba~hg1 al
tmda tefrikaya ba~hyoruz . 

Daha saghgmda siyasi va
siyetnamesini ne§rettirerek 
öldükten sonra da Yunanis
tam rahat birakm1yacagm1 
bildiren Venizelos bu vasi
yetnamesinde son kanh ihti
läli, kendi de itiraf ettigi 
ve~hile rütbelerini istedikleri 
gibi terfi ettirilmedigi i~in 
cumhuriyeti kurtarmaga ko
§an Yunan zabitlerinin isya
nma kari§maga istemiyerek 

dolu hezimetini haz1rhya· 
nm as1l V enizelos olpugunu 
~ocuklar bile ögrenmitlerdir.
lngiliz umumi efkirile <;al
darisin ~evirdigi antrikalan 
(!) izah etmekte ve kendisi
nin kar gibi beyaz, melekler 
kadar tem1z ve saf (!!) olda
gunu iddia etmektedir. 

i§te yar1ndan itibaren (Ve
nizelosun marifetleri,) ni 
(Halkm Sesi) nde okuyanlar 
onun melekler kadar saf JDJ, 

yoksa §eytanlara hocabk 
edecek derecede hile ve de-
siseler piri bir ihtililci mi 
oldugunu göreceklerdir . 

•• 
Sineman1n 
K1rk1nc1 
Y1ldönümü 

Roma, 23 (A.A) - Ma
ruf Frans1z fizik~ilerinden 
Louis Lumiere'in sinematog
raf1 icad etmesinin 40 mc1 
y1ldönümü münasebetile bir 
gala müsameresi verilmittir. 
Bu müsamerede Kont Gaba
dodan ba§ka F rans1z sefiri, 
matbuat ve sinema mümes
silleri. akademi äzas1 Frans1z · 
akademesinin mümessilleri 
Sorbon talebesinden bir grup 
ve kesif bir halk kitlesi ba
z1r bulunmu1tur. 
~ .... ~~·,..,...,..,....,..,..,.""""'~ 

muhalif mebuslar müzakere-
nin a~ihtm• beklemektedir
ler. Bir ~ok gazeteciler ve 
ahaliden bir ~ok kimseler 
daha §imdiden diyet binas1n1 
doldurm U§lard1r. 

Uz'a Yaptmmz. En saglam yerli mahndan ~ifte provah 
~ifte diki§ Serpu§ ve Tozlukla birlikte alb liradan 

Telefon No. 2042 
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Burada bu kadar mektep i memnuniyetimden agbyorum! 
görmü~, bu kadar her rüt- Bilirim. Asker kaleyi ver-
beyi, bir kavgada kazannu' mez, fakat dü§man zorla ahr, 
zabitlerimizi, bu kadar ecel- Pa§a §ehit oldu. Sen de ken 
le pen~ele§mekten ~ekinmcz dini telef edersen harbi kim 

k l · · Ah 1 H idare edecek'? Herkesin kal-as er er1m1z var„. . as-
ta idin görmedin ki, ne mert 
likler ettik. Dü~man hergün 
k1rkar, elli§er bin ki§ile hü
cum ederdi. Bizimkiler iki-
ter ü~er bin ki§isi bir yere 
toplamnca topyalan muhafa
zaya kanaat etmezlerdi. Mey 
dan muharebclerine ~1karlar
d1. Bir k1h~ on, on be§ sün
güyle ~arp1~1rd1. Di~ler, tir
naklar bayagi siläh kuvveti
ni bulmu~tu. Yanar kumba
ray1 kucaklay1p ta dü~mamn 
kafasma atanlar m1 ararsm? 
Kesilmi~ kolunu yerinden ko 
par1p ta elinde siläh eden-
ler mi eksikti? 

Allah bilir kavgalanm1z1 
göeeydin, §ahname hikäyele 
rinin ger~ek olduguna hük
mederdin. Emin ol bu aske
rin herbiri bin cam olsa ve
rirler de kalenin bir tasm1 
vermezler. 

Islam 
(Gözlerini silerek) 

Ben de k1z~ocuklan gibi 

lzmir lkinci .Hukuk mah
kemesinden : 

izmirde Debreli Cevdet 
vekili Avukat ~evket Salih 
tarafmdan lzmirde Abbasa
ga tarlasmda <;enberli soka
g1mda 28 No, lu (l~tipli kah
veci Mahmudun) evde mü-

kim Mehmet k1z1 S1d1ka aley 
hine a~1lan bo§anma davas1 
üzerine ikämetgäh1 me~hul 
bulundugu anla~1lan müdde
ialeyh S1d1kanm hakkmdaki 
tebligatm iläncn icrasma ve 
arzuhal suretimn mahkeme 
divanhanesine talikine ve 
tahkikahn 8/4/35 Pazartesi 
günü saat ona b1rak1lmasma 
karar verilmi' oldugundan 
mezkfir günde saat on rad-
delerinde müddeia!eyhin esa 
leten veya vekäleten tahki
kat häkimi huzurunda haz1r 
bulunmas1 aksi halde aley
hinde giyap karan ittihaz 
olunacag1 H. U. M. kanunu-
nun tebligat fashna tevfikan 
teblig makamma kaim ol-
mak üzere ilän olunur. 

Büyük Süley-

binde gördügün kuvveti fik-
rinde de göruyor musun? Hem 
kendidi heläk edeceksin sen 
den rey almaymca kimin ne 
i~ görebif ecegi var? Hem 
kendini heläk edeceksin, or-
denun ba§mI, beynini yarah
yacaksm, hem sonra kollar 
ayaklar ~ah§1r diyorsun, Al-
lah a~kma etme! Vatana mer 
hamet et. 

S1tk1 
Ne yapay1m evlät. En son 

~areyi bir adama 'nas1l tes
lim edebilirim. Y a te§ebbüs 
arasmda yard1ma muhta~ bir 
i~ zuhur ederse? .„ Orduya 
tebdil girileeek... Kirn bilir 
ne olur, ne olmaz. 

Zekiye 
(Bulundugu kö§eden ~1kar) 
- Mademki iki · ki§i - lä"i";m. 
Biri de ben olurum. 

S1tk1 
0 kim? 4 h bi~are ~ocuk! 

Sen yerinde otur. 
isläm 

(Zekiyeye) 
Ne söylüyorsun? 

Zekiye 
(isläma) 

Merhametsiz mezarmn bir 
par~a yerini de mi benden 
esirgiyeceksin? 

(S1tk1ya) 
ihsan buyurun siz ölmege 

bir adam arayordunuz, öldür 
mege muktedir degilsem öl
mege pekälä muktedirim„. 
Evvel de söylemi~tim. Sizden 
kolay ölürüm. Hrduya tebdil 
girilccek buyurdunuz. Rum-
eliliyim, biraü lisan bilirim. 
Tebdillik te banä sizden ko
layd1r. Tebdil girdigim yer-
de kendimi pek ~abuk ta
mtmam; inanmazsamz Bay is
läma sorun. 

isläm 
(Tereddütle) 

<;ocuk ak1lh gibi görünü-
yor. 

Bc~inci 1ncclis 
Evvelkiler, Abdullah 

Abdulah 
Yine kar§ida asker topla

myor Galiba hücum var. Si
zi tabyaya ~agmy,,rlar. 

[Arkas1 Var] 

---00----
man lokantas1 Bulgaristanda 

Hükumet caddesi No.i3ü 
Son mÜ!jterilerimizin arzu- Kalpazanl1k 

su üzerene tabildot yemek- Sofya, (Hususi) - Polis 
leri vermege ba§lad1k. sahte yüzer levahk Bulgar 

Birinci yemekler - Et, paras1 yapan bir ~ebeke ya-
tavuk, beyin, ba11k kalam1§br. Bu kalpazanlar 

ikinci yemekler - Pilav, piyasaya külliyetli rpara sür-
börek, makarua miye muvaffak olmu~lard1r. 

Ü~üncü yemekler - Umum bu yüzden yüzer levahklann 
tathlar ve kompostolar toplanacag1 sönlenmektedir. 
OJ k iki ay zarfmda Bulgaristan-

ma üzcre ( +.>) ku- da dokuz ka:pazan §ebekesi 

ru~tur. ( 1-J :1) yakalanmHJbr. f 

~~~~~~~~~«~:«~«»~~«~«~«*«*~~ ' 

f BeynelmilelParis panay1r1m: 
* . t d. • lt ~ z1yare e 1n1z ~ 
§ 18 MAYISTAN 3 NISAN 1935 E KADAR ~ 
.:t Fazla n1alCtn1at alr11ak ic;in izrnir Frans1z :t 
~ Ceneral konsolosl uguna vcya lz1nir :f: 
§ Franstz 'ficaret Odas1na n1üracaat ~ 
f()t<f()t~~+ot~~:~*~»~~~»~*~~~~~~~ 

( Halk1n Sesi J 

Venizelist isyan1n bilan~osu 
~~~~~~~~~~-eo~~~~~~-'-'~~~ 

On gün süren Venizelist isyan1 'Yunani~tana 
kac;a n1al oldu? 

Atinada ~1ka Katimerini 
gazetesi Yunanistanda on l 
gün süren Venizelist isyam
nm memlekete verdigi ziyan-

dir bu Venizelistler, ya§ad1-
lar, semizlediler, para kazan
d1lar, hayatm sag tarafma 
oturdular, kö§kler kä~aneler 
müesse§eler kurdular, resmi 
memuriyetlere ve i~ görme-

lar1 §Öyle hüläsa ediyor: j 
Viliyet mal sand1klarmda 

ve bankalarmda bulunan 300 
milyona yakm drahmi bu 
harekette sarfolunmu~tur. 

Bu son günler i~inde 375 
milyona yakm drahmi askeri 
ihtiya~lar i~in harcanmt§br. 

Harb levaz1m1 ve eslahad-
daki hasar bir milyardan 
fazla tahmin olunmaktad1r. 

Donanmamn hasar1, 100 
mü, 500 mü, 1000 mi ne ka
dar milyon oldugu malfim 
degi!dir; fakat ~ok büyük 
oldugu muhakkakbr. 

istikbalde yap1lacak askeri 
masraflarla hususi servetlerin 
gördügü hasarlar i~in veri
lecek tazminat 500 milyon 
drahmiden fazlad1r. 

1 - Marttanberi bütün 
cibayetlerini kesmi§ bulunan 
mal sand1klarmm apg1 gene 
500 milyon drahmiden faz
ladir. 

Bütün bunlara uJusal öko• 
nom1mn gördugü ziyanlar1 
ilave etmek läz1m geliyor: 
Bütün Yunanistanda her tür
lü milbadele, i§, ticaret ve 
turizm hareketleri durmu§tur. 
Turizm o kadar durmu§tu ki 
nisan aymda Yunanistana 
gelecek vapurlar bile Yuna
nistana ugrayacaklarmt bil
dirmi~lerdir Dahili harbm 
cereyan ettigi mmtakada 
mahsul harap olmu§tur. Ma
kedonyada bir~ok kurutma 
in§aab, barajlar ve struma 
üzerinde bir~ok köprüler mah
vedilmi§tir. Hceba bütün bun
lar ka~ milyondur? Belki de 
Yunanistanm yar1 büt~esi 
kadar ziyan var: S Y ahut 7 
milyal. 

Insan ziyam, kan ziyam, 
manevi tahrib ve bugünkü 
yaralarm vücuda getirdigi 
iktidars1zhgm verdigi azim 
tehlike ise bunlardan hari~
tir. 

den paralar alacaklan ma
kamlara kondular. Fakat 

. §imdi Firavnm rüyasmdaki 
ilk yirmi sene bitti ve öteki 
yirmi sene ba~hyor. Bu lyeni 
seneler i~inde de ödeyecek
ler. 

iayan hareketlerinin tam 
y1k1h§1 üzerine kurulacak 
yeni devtetin temellerini bu 
V enizelistlerin servetleri te§
kil edecektir. Onlar1 müda
faa eden kanunfl?r arkbk 
yoktur. 

Kuudileri bir tarafa abla
cak vc zararlar birer birer. 

1 faizlerile kendilerine ödetile
cektir fsyanm maliyecisi ih

r tiyar lcadmm saray1 ilk ola-
1 cak Devlct rehinle1 i listesinc 

girecek ve bunu Halepa cü
' zamlrsmm: ofru1la1 mm burada 
, ki servetleri takib eclecek. 

Bunlardan sonra da dig~r 
devletlerin mallar1 gelctek 

' ve hu listcyi, bu sözfün ona 
Liberallerin senelerce ald1k
lar1 ve ellermde tutuklar1 
memuriyetler, lmaa§lar vc 
saireler kap1yacakhr. 

Bu kadar sertlige, ha!}in 
harekete lüzum var m1 diyc 
sorabilir. Evet vard1r, ~ükü: 

On gilndür, devlet, ihtiläl
lerin en ~eniini, isyan hare
ketlerinin en manas1zm1 ez-

. mck i~in ugra$1yor. Halbuki, 
reislerinin hareketini reddet
mek vatanperverligini göste
ren be~ on V cnizeJistten 
ba§ka bütiin digerleri susu
yorlar, dü~ünyorlar, gizleni
yorlar ve bckliyorlar.„ 1922 
de böylc degildiler: 0 zaman 
gazetelerinin sütunlan alcyh
tarhkla ve alh Bakanm idam
larm1 istiycn kuluplcrin, te
§ekküllerin, §ahsiyetlerin im
zalan vc rt~ylerile dolu idi. 

~imdi ise ayni adamlann 
dilleri sanki yok gibi ve scs-
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iki yüz kilodan fazla olan Hasan Sahalnn b~j 
p~hJiva111 zenci Cagf eri belindcn yakalad1, b1t 
eln1a gibi havaya kald1rd1, kap1n1n arkastna.~~1 

Ustukarci omuzlarm1 läki- Arap läkaydane ve fut. 
dane silkti, Sabihanm yüzüne göstermiyerek ehemmiyet~~ 
gözlerini dikerek §U kar§ihkt bir i~ görecekmi' gibi yef' 
söyledi: tin üzerine yürümekte devaaß 

- ihtiyar niye yalan söy- etti. Utsükarc1 k1zd1, ku)ak· 
liyorsun, it oglu senden iyi lanm k1§b, omuzlann1 kal' 
ogrulai· ba§bugu„„ ~imdi bu- dird1, kendisini tutmak i~ 
rada §U batun olmasayd1 sa- kollanm uzatmt§ olan Ara· 
na bu y<>lanlas1 zor seyletir- bm üzerine bir a1~rad1, bC' 
dim. .. Dedi. linden yakalad1, iki ~ 

Hasan Sabah ~ok arbr kilodan artik olan ZendY' 
k1zm1§b, hemen önünde du- bir elma gibi havay~ kald1r' 
ran büyük tun~ tepsiye h1zla d1, kapmm ardma dogru sa· 
bir topuz indirdi, boguk ve ~urdu. Arap dü~tügü yerde 
§iddetli bir ses bulunduklan kald1, bacaklan hurdabaf 
bina~1 sarsnu~b, derhel i~e- olmu§tu. Be ilähi kuV\'et 
riye 1ri yar1 bir siyahi arap kar§tsmda Hasan Sababaß 
girdi, bedeni ~1plakb, ayagm- ve Sabihamn agz1 birer k•' 
da k1rm1z1 me~inden bir po- n§ a~1k kald1.. Ondan sonr' 
tur vard1, Hasau Sebahm y egit Hasan Sabaha dane· 
Öniinde egildi, cllerini kavu§- rek §U sözleri söyledi : 
turdu, kat§tsmda durdu„. _ Ugrular ba~bugu, (elile 

Hasan Sahah, kulagma bir Sabihay1 göstererek) bu b~· 
§eyler söyliyen Sabihay1 elile tun olmasayd1, ~imdi seP11 

iterek $JJ emri verdi: camni cia tamoya gönderird&al· 

- Tiz bu iti d1§anya at, - Arkas1 Var "' 
camm cehenneme gönderf • 

Brap Ütsükarc1ya dogru 
yürümege ba~lad1. Koca Türk 
Hasan Sabahm buyuruguna 
iyiden iyi k1zm1§tl, iki ad1 n 

geri ~ekildi, üzerine yuruyen 
ve kendisinin ü~ misli cesa
metinde bulunan zencive §U 

sözleri söyledi: 
- Geri ~ekil Arap, camm 

tamuya göndermiyeyim .. Sa
biha bütün heyecan ve dik
katiyle yegide bak1yordu, 

.... ...,,...,.__,.. ~._._...... 

leri k1s1lm1~. Bekliyorlar ve 
kcndi kendilerine diyorlar ki: 
"kim bilir, Allah büyük, bel
ki Venizelos gcne muvaff ak 
olur.„ Evet, böyle dü§ünsün
sünler ve beklesinler. Bugün, 
degilse yarm, öbürgün öde
ycceklcr, hem bu sefer bu 
adamlar i~in birinci derecede 
mühiw ve ktymetli olan bir 
nesne ile, kendi paralariyle 
ödeyeceklcr. 

··x:: = : = 

Yeni Adam 
64 üncü say1s1 ~1ktL l~nd• 

ismail Hakkmm ( Türki~ 
okumuyor ) ve toplu ted 
teknigi ba!jhkh yaz1lar1 "at· 
Cami 'nin siyasal yaz1s1 '{fl' 

nan ihtilälinin i~ ytizünU fit 
teriyor. Ressam Arif Bedi 
nin Maa§ yeri reportaji o1'11 

nacak yaz1d1r. Vahdet Goi· 
tekin ( Eski degerlert ball' 
Iarken ) diye degerli bir et• 
titik ah§I göste.1iyor. YusJ 
Akin Kültür bakanhgmd~ 
ne istendigini söylüyor. lbr' 

him Tekay Sar1yer kayPl•• 
kammm yaptig1 i§leri anla~ 
yor. Ahmet tek romantn t 
rikas1 devam ediyor. Bu fl' a• y1da ustat Sedat Nun . 
Zakir S1tk1inn karikatürle~ 
ve Arif -Bediinin resirnlet' 

V:-r. ~ 
Bütün bunlar1 kim ödeye

cek? Biz, devlet mi? Bütün 
Elenler mi? Bir ~ete mi? V e- 1 

nizelistJer mi, Antivenizelist
ler mi? Me§ru hükfimet ta
raftarla1 yuksa asiler mi? Na 
muslu vatanda§lar yoksa ha
inler mi? Vindanhlar yoksa 
ak1ls1zlar m1? 

Osmanl1 Tarihinde 
isyanlar1 ••• 

Girid dan Atinaya meb1uslar ge• 
tirtmek te~ebbüsüne giritti-

ittihad ve Terakki bükt 
meti böyle bir hareketi' 

Hareket bittikten ve he
seblar yapild1ktan sonra ha
sar da anla~1lacak ve o za
maa devlet Elenlere diyecek 
ki: „Hasar i§te bu kadard1r. 
Binaenaleyh bu kad<tr feda
kärhk ve bu kadar vergi 
läz1m geliyor.„ Ekmek haha
hlanacak, bütün birinci de
rece lüzumlu g1dalarm fiyah 
yükselecek, i§ler duracak, , 
i~s1zler artacak ve hüläsa 
hayat ta§mmaz bir yük ola
cakbr. 

-~ ...... ... 
ilk 1\ yaklan1s, ~lora ih tihililc Baslad1 ... ... ·' ~ „„ 

HÜKÜMET YALNIZ SISAMA MUHTARIYET VE
RINCE GIRIT RUMLARI ISYANI GENl~LETEREK 

DEVAM ETTILER 
---••oo••---

- 6 - M. Urban Tan 

Büyük dcvletler, ·Yunan Kral1 Jorjun ogulla 
nn<lan Pred Jorju da kon1iser tayin etn1i~ti 
i§te bu ~ürüp giden isyan 

yüzünden Osmanh - Yunan 
harb1 ~1kh, Osmanb ordusu 
Tesalyay1 i~gal alti, Atinaya 
dogru yürüyecek bir vaziyet 
aldz. Rus <;an, böyle bir ne 
ticeyi ho§ bulmad1, müdaha-

le elti. lki devlet arasmda 
müsaläha yaphrd1 (1897). Ya 

p1lan sulhun §artlarmdan bi
ride Giride idari muhtariyet 
verilmesi idi. 

Avrupa devletleri, Yuna
nistanm maglfip edilmesine 
ragmen hälä isyanda devam 
edcn Girit Rumlartm mem
nun etmek i~in adadan Os
manh askerini pkarhlar ve 

himayesi altmda muhtar bir 
memleket tamd1lar. Büyük 
devletler, Yunan krah Jor-

jun ogullarmdan Prens Jor
ju da komiser tayan etmi~ti. 
Bu hareket, adamn Yuna-

nistana iltihak ettirilecegini 
apa~1k gösteren birl}eydi ve 
adada arbk Osmanh bayrag1 
dahi dalgalanmiyordu. 

Fakat bu sefer i§ bu ka
darla bitmiyecek. V enizelist
lerin rüyalar1da bile gördük
leri zaman zaman inanm1ya
caklan bir §Cyi ümid ediyo
ruz Evet, Venizelistler de 

1 
bu defa anlam1§lard1r ki V e- · 
nizelolaram pe~in ak~a ile l 
ak~a ilc ödemeleri ve alk1§· · 
larile h1rs buhranlarm1 para 
halinde sökülmeleri · zamam 
arbk gelmittir. Yirmi sene-

' aday1 Rusya, lngiltere, Fran-

F akat Giridli Venizelos, 
Avrupablarm haz1rlad1klar1 
bu neticenin §erefini kendi
ne maletmck istedi, 1905 te 
bir isyan ~ikararak Prens 
Jurju ka~1rth, adanm idare
sini ele ald1. 1908 Osmanh 
ink1läbmdan sonra Venizelos 
adanm Yunana ilhakm1 res
men tamamlamak i~in ora-sa, Avusturya devletlerinin 

harb vbsilesi olacagm1 il~ 
ettiginden o te§ebbüsü get1 
kald1. Läkin Venizelos bit 
vatanda~ s1fatile Yunan JllP 
lisinde söz söylüyordu. ls~ 
bul da, Giridi hälä Os111J 
ülkesi enzasmdan saymai'tl 
1srar gösteriyordu. 

Balkan harbini (1912) tJJt 
teakip yap1laa Atina in•~ 
hedesiyle ( 1914 ) Girid~ 
Yunanistana ilhak1 OsrnaJY 
imparatorlugu tarafmdan d' 
resmen kabul edildi. Bu ~~ 
ticeye göre Girit mutlak P" 

sükfin devresine girmil} oll; 
cakb. Läkin o adamn biz'' 
Yunanistandan ayr1lmak jf 
tedigini görüyoruz. Ad•f* 

Avrupa büyük devletle,;.i' 
yard1miyle, Yunanistana ~ 
zand1ran V enizelos bus:, 
onu kendi namma ay1rOJ' 
emelindedir. Böyle bir bat" 
keti gördükten sonra el'; 
Girit isyanlarmm milli eoJ~ 
lerle yap1ld1ima inanlll 
mümkün mü olur? 

-SON-
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Bakkallara Müjde 

Son d~reee hassas, ~aglan1, zarif ve 
oturak terazilerin1iz geldi. Her 

fevkindedir 

„ 

dan1gali 
terazinin 

~ATI~ YEf·d: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
..., DEMI~) Ticarethanesidir. 

Bu Pillerin En Tazesini 
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izmirde umumi deposu Suluhan civannda 

( Hüseyin Hüsnü Odeinit ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

== ~ """""!!"'""""--~~~!'"!"!'~~!!!!!!!"~ GOLD 
Nihayet kurtuldum 

Di~, ba~ agr1l~rind-nn haya t1n1 dairni hir 
azaptan i.ltaretti. Fakat gripin beni hu 1zhrap
-!!rdan kurtarti1. 

HASTALIGA 
Bu mevsimde korunamad1g1zdan kolayhkla yakalamr1z 

onun i~in cebinizde mutlaka 

b.. Ferit SELAi\lE,'f nezlc ilflctndan 
GQIUndur 

!Dann: 

BIR 
llfak tedbir 

s i z i 
l'..._Yayda, 

Vapurda, 
Otobüs\e 

lllikrop 

\' e 
haatahktan 

~orur 
aln1z 
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Ozerindeki 

larne 
blKKAT 

At. Deposu: S. Fcrit (Si F 1\) eczanesidir 
r:~li::t.1c::tct*1c1ci~:lc:tt:....*** 

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

lki~efmelikte: -{ T AN)- Sinemasm~:I. 3143 

1 - Yeni PARAMOUNT dünya hädisah 
') . . 
'"" - AilKI'nin ca111bazhklan 

3- BOLERO 
"-7 4 - Soa A§k1m 

SEANSLAR 
lfergftn: Son A~kmi 15, 19. Bolero: 17, 21 
Curna, Cumartesi: Bolero 9, 13, 17, 21. Son Atkim: 

P-.nesi, Pertembe : 
11, 15, 19. 

I 

Her verde satil1r. l\larkava dikkat 
.; ... 

Golt (Attm) tra~ b1~ag1 isve~ ~cliginden, milirnärenin 
onda bir kalmhgmda o!up dünyada e~i yoktur 

Bir b1~ak ok~ar gibi 10 - 15 trai yapar 
~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
„fancsi 5 Kuru~ 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda KabadiJyt 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 

TA yy ARE SiNEMASI Tti~1 
BUGÜN 

r!11ll!ll!llli1dl!t ~··11!111111111t11• 11alin&e::t1ta1,J1111lllMnlG11!116 JI dtllidWldbl • 
~ E L ff A M R A ldaresinde Milli 

Albert Pre jan - Danielle Darieus - Baron FJia ve 
"Blue - Bell Girls,. dans heyetinin temsil ettilderi 

büyiik Frans1z opereti 

J „ • V • ~ü~ü~~~ne Sinemasmda I t Dunya smemac1hgmm nad1r yeti1tird1g1 taheserlerden 1 • 
i Polo~?~h~s~atVü:a~~~~~~~rine il-1 · 

--( DE DE )--
Gen~lik - Eglence - A~k- ~iuzik - Dans 
AYRICA: 

i ham veren a~klarmm hikäyesidir. 

t lläve Olarak : 

e 1~aran1ount Jurnal 
~ .--~~ ·~...Jt'l'.JWXi..~~1:1;,.•••-11•r-------e~tS&iAwitDS&ea.' 

@ SEANSLAR 
j Bugün: 15 - 17 - 19 ve 21 dedir. 
"' Fiatlar tenztl edilmi§tir. 21 Seansmda solon 25 Kuru1. 

1 i <;AR~AMBA akfama 21 seansandan itibaren 

j Eskimo s· 

No. H 

~openin Gece Enini 
Büyük ve dahi bestekirm kendi bestelerile 

süslenen lähuti bir §aheser 

T 0 R <; E { F ks ) dünya 
Eihazath yeni 0 havadisleri . 

s """' •• , '-~--· 2 ~t 1 
Bugünkll seans saatlara: 11, 13, 15, 17, 19 ve 21,15 
Dikkat: 21,15 seansa (ucuz HALK seansa) du. Fiatli 

• 25 - 35 - 50 kuruftur. 

Gelecek hafta EMILLE ZOLA'nan 

NANA . "d SANA T ve HARIKALAR filmi ,it 

~·,·······~i·•„•i•••·„~„, •• 9(!] ~.....-.~~~~---~~ ....... ~~ ....... 
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Salip ordularm1 besliyen haristiyanhk ilemi 
idi? Bu yardamlar büyüktü, ve sadece papas
Jarm tetviki sayesinde yapahyordu. 

i§te demir Sövalycde, bu nazik nokta 
üzerinden !Jantaj yapm11 ve fikrini kabul et
tire bilmit ti. 

* * * 
Harp, en büyük tiddetle ba1lad1. Demir 

$övalye, harb1 oe babaya olursa olsun harba 
kazanmak zaruretinde idi, ve cidden büyük 
fedakärhk ve kahramanhk gösterdi. 

Kudüsün dört ~evresindeki kuru kuvvet
ler miitemadiyen kan i~tiler; Saliheddini 
Eyyübi kat' alar1, ekseriyetle hafif zarhh ve 
hatta z1rhs1z silvarilerden mürekkep oldugu 
i~in, Kudüsü müdafaa eden Ha~h ordulan 
fevkalide mü§kül mevkilere soktular?. Hi~ 
umulmadag. bir sirada, hi~ iimit edilmiyen 
yerde Salibeddini Eyyllbinin askerleri görün
düler, müdafaaya karacak vaziyetler elde et
tiler. 

$övalyeler, bu ini vaziyetleri ~ok bliyük 
fedakirhklar ve zayiatla aslah edebilirdiler; 
denebilir ki Ha~h ordular, Salip harplara ara
smda bu kadar fedakirhkla ve bu kadar 
cesaret ve kahramanbkla batka bir savaf 
yapmat degildirler. 

Saliheddini Eyyilbi No. 13 
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harbm ne kadar tehlikeli olacagma biliyordu. 
F akat ba anut ve har~m $övalyede söz anb· 
yacak zihniyet yoktu ve: 

- Buraya din ugruuda harba geldiiiniz.i 
söyliyor ve Avrupadan mütemadiyen yardam, 
hediye, para ahyor sonra da bir ~aplak dinai· 
zin ~aplak askerleri kart•smda boyun egmek 
istiyorsunuz. Bu kärvana ben vurdurttum, ta· 
ki harp zaruri olsun diye! Eger siz tarziye 
verirseniz, ben lsaya sad1k aakerlerle taar
ruza ge~ecegim ! 

Dedi. 
Artak dütünmeie mahal kalmam11b; ne 

olursa olsun harp yeniden bathyacak demekti! 
Ve bunun üzerine Kudüsteki Nasara kuv· 

vetleri arasmda da borular ac1 ac1 ötttller ve 
her taraftan : 

- Silih batina 1 • Niralara duyuldu. 

-7-

Dü~üncesiz ve hesapstz bir harb ! 
~-- 71!?!1 ••• , . 

Demir $6valye, serseri Renoaan 11rf kenni 
dütiincesi, kendi ihtiras1 yüzzünden meydana 
~1kard1g1 mugaletah vaziyet, Saliheddini Ey
yiibinin: 

- Silih bq1na ! Emrini vermesi fibi, 
Ha~b ordu!ara da ayni 1ekilde: 



Sahife 4 

• --------••oe>•• --------
Türklerle Kar§I Kar§ya 
Yazan·: Türk~eye~<;eviren : 

ANRI FÖY RE~AT jSANLI 
- 11 -

Ü~ gün devam eden büyük taarruz niha yet 
ade1ni muvaf f akiyetsizlikle neticelenmi~ti 
7 May1s harb bu sabah 1 Saat 17,30 da batarya ate§i 

saat 11 den itibaren bütüu uzabhyor ve bütün cephe de 
cephede ba§lad1. Bizim ba- umumi hücuma b§ahyor. 
tarya hi~ durmadan devam Harekäbn ba§lang1cmda 
ediyor. bütün hücum hattnnda bir 

ingiliz donanmasmln en ilerleme görülüyor. Fakat bir 
kuvvetli gemilerinden olan az sonra lngiliz ve Frans1z 
Agamemnun Türk bataryala- lar göriilmemi§ derecede §id 
rma mütemadiyen ate§ edi- detli bir ate§e maruz kala-
yor. rak durmaga mecur kahyor-

Müttefikler arasi kazan- lar. Tuop, tüfek, §arapnel el 
mak i~in büyük kayretler bombalarmm ate§i büyük isa 
sarfetmege davet ediyorlar. betle vabim zay1at veriyor-
8 inci Frans1z mestemleke lar. 
f1rkas1 yeni bir hücum yap1-
yor. Hi~ bir feyde vermeden 
bu hücumde pek büyük za
yiata ugr1yarak geri dönme
ge me~bur kahyorla. 

ingiliz cephesinde 88 inci 
fngiliz f1rkas1 Kiritya üzeri
ne hücum ederek bir miktar 
arazi kazamyorsa da derhal 
geri dönmege mecbur kah
yorlar. 

8 May1s cumartesi .- Sa-
bah kalkbg1m1z zaman bugün 
i~ büyük bir taarruz ha
zirhg1n1 ve hücum saabmn 
bize daha sonra bildirildigi 
haber veriliyor. 

Bize dü,en iJ Anadolu 
bataryalar1nm ate_,e §iddetle 
mukabele ederek bunlarm 
kuvvetini biraz daha k1rmaga 
~ah§mak. 

Uzun zamandanberi bekle
nilen Bayu f1rkas1 nihayet 
yeti!jti. Bunlar daha muva
aalatlarlmn ilk gününde 'id
detJi bir harbe girecekler. 

Sabahm iJk saatlarmdan 
itibaren donanma A§tbaba, 
Kiritya ve Kerevizdere mm
takalarma tiddetli bir ate§ 
a~1yor. 

Donanmamn ve kara ba
taryalarmm ate§i hücum saati 
olan 17,30 a kadar büyük 
bir tiddetle devam ediyor. 

Frans1z topcular1 bilhassa 
bizi ~ok 1zrar eden Anadolu 
bataryalarma endaht ediyor
lar. 

„ 
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Bu vazieet kar§1smda geri 
~ekilmekten ba§ka ~are yok. 
Saat 19 da Türkler mukabil 
hücuma ge~crek bizi 500 
metro kadar pöskürtüyorlar. 

Znyiahm1z ~ok büyük. 
Frans1z ordularmm hünden 
güne ezilerak harap oldugu 
gözle görülebiJiyor. Her yer
de, yollarda yüzlerce yarah 
kafilesi göze ~arp1yor, her 
yerde s1hhi imdat karakol
lan tesis edildi. F akat ne 
doktora ne ecza ne de sair 
levaz1m, bu binlerce yarahy1 
tedavi etmege käfi gelmizor. 
Y ol kenarlarmda ve geliti 
güz:el her yerde kurulan kü
~ük imdat karakollarmda 
yüzlerce insanm tedavislik 
ve susuzluktan öldükleri gö
rülüyor. 

Bütün bu feläketlerden 
dolay1 kendilerini roazur 
göstermek i~inde erkämhar
bm bu kadar uzun sürece
gini ve bu aadar büyük ha
z1rhklara ihtiya~ olacagm1 
tahmin etmediklerini söyli
yorlar. 

Bu suretle bize A§1babay1 
kazand1racak olan büyük ta
arruz ü~ gün zarfmda ademi 
muvaffak1yete ugrayor. 

9 May1s Pazar - Harp 
sahas1 yeniden ölülerle dol
du. Bunlarm i~inde bulunan 
devah yarahlarm hali cidden 
acmacak bir manzara ve 

Siläk ba§ma ! Emrini verince her iki 
taraf birbirine bütün kin ve husumetlerile 
sald1rddar ve tarihin kaydettirdigi ~ok knah 
sava,lardan birisi daha Kudüs önünde ba§lad1. 

Ne tuhaftir ki. Kudüs her ik taraf i~in de 
mukaddes ve kutlu bir yerdi. Hiläl taraf1, 
umumi 1ekil noktai nazannda i§läm diyarma 
hiristiyanlarm elinden bir yer daha ahp kat- · 
mat istiyordu. 

Fakat kumandanlarm zihniyet ve dü§ün
cesi naktai nazarmdan vaziyet ba§ka idi. 
Mesela, §U Kudüs önünde ba§lam1~ olan kanh 
sava,ta büyük kumandan bir Türkdü, yani 
Saliheddini Eyubi idi. 

Bu ordunun belli ba~h kumandanlara da 
tanmm1§ Türklerdendi. Ga~en bablarda 
dört kumandanm da isimlerini yazm1§d1k. 

Bir vak1tlar Hiläl - Salip sava~larmda Hi
li! ordulan efrad1 muhtelif isläm milletlerin
den müre1'kepti. Fakat Salip äleminin hü
cumlar1, tarn manäsiyle dini bir §ekil ald1g1 
zaman, yakm §ark müdafaas1m yapan kuv
vetler kumandan ve efrat itihariyle arbk 
tamamen TürkJerden mürekkep kalm1~h. 

V e, §Urada söyliyelim ki, ne birinci Ha~h 
ordularm kar§1sma ge~en K1hc Aslan, nede 
ikinci Salip ordularm1 yenen Saläheddini Ey
yübi, dini bir maksatla harbe girmi~ degil
dirler. 

( Halkm Sesi ) 

Bay Mussolini Siyah Gömlek-Ji Y eni 
liiere Bir Nutuk Söyledi Mü§teriler 

0000 

Dogab1lecek Herhangi Bir Vaziyet i~in Haz1r
hkh oln1anuz1 Süylen1ek isterin1, Diyor. 

Roma 23 (A.A) - Röyter muhabirinden : 

J:lulmak i~in 
Istanbul, ( Hususi ) -

Uzak $arkta afyonlar1m1z1 
daha iyi tamtmak i~in bir 

Siyah gömleklilerin bir toplanbsmda V enedik 
balkonundan söyledigi heyecanh bir nutukta bay 
demi§tir ki : 

saraymm tetkik heycti gönderilecegini 
Mussolini yazmi§bk. Afyon fnhisar1 ida 

Avrupadaki te§riki mesai ve sulh arzumuzun esas1 birka~ 
milyon ~elik süngü üzerine dayanmaktad1r. Siyasi ufkun bu
lutlarla dolu oldugu bugün, italya bütün dünyaya harikula
de bir 1tidal manzaras1 arzetmektedir. <;ünkü italya Siläh 
siläh bak1mmdan ve dü§Ünce bak1mmdan müsterihtir. Si
zin vas1tamzla italyan milJetine dogabilecek her hangi va- I 

!i:~:
1

;:;;a~;m~i;~:•rikredi 1 

a~1lacag1 dogru degildir 
Ankara 23 (A.A) - 22 tarihJi "Ak~am„ gazetesinin 21 

tarihile Ankara hususi muhabirinden ald1g1m bildircrek 
dercetti Almanlara kredi ba~hld1 ve Almanyaya krecli ile 
3 milyon liraJ1k mal vermek is--in iki hükumet arasmda an· 
la~1lchg1 yolundaki haberi esass1zd1r. 

Alfikah tüccarlanm1zm bu yanh~ haber yfö:ünden her bani 
bir zarara du~ar olmamas1 i~in tckzibe Anadolu Ajans1 me- 1 

H:kuk fakültesinde bir hiidise 1 

resi Ticaret Müdürü bay ~e 
fik, bu i~ i~in buhün uzak 
$arka hareket etdecektir. 
Bay ~efik, Odesa yolile Mos 
kovaya ge~ecek, oradan, Ja 
ponyay1, <;inin bir k1smH11 ve 
o havaliyi dola§acaktir. Bu 
scyahatm, gerek ye11i piya
salar bulmak, gerek acente
likler tesis etmek noktasm
dan ~ok faydah olacag1 u- 1 
mulmaktc-d1r. Bu seyahatin ' 
masraf1 Türk - Yugoslav mü~ 
te;·ek afyon Bürosu tuafm- 1 
dan ödenecektir. J 

Talebeye 1 

It~!!~ (H!~:~ Dev- 1

1
1 

let Demiryollar1 idaresi, ta
lebenin tadilde ucez seyaha- 1 

tini temin i~in yüzde 80 ten
ziläth bir tarife hazirlamak-

Istanbul, 24 (Hususi) - Dün Hukuk fakültesinde Bay 
Sun isminde bir talebe, ders csnasmda tabanca ile oynar
ken ate~ ald1rm1§br. <;1kan kur~un müikiyc talebesinden Bay 
Cahit'i hafif surette yaralamt§br. Tahkikat yap1lmaktad1r. 

. tad1r. 

Bulgar el~isi B. Pavlof geldi 
Ankara, 23 (A.A) - Bulgaristamn yeni Ankara orta el

~isi Bay Pavlof bu sabah §ehrimize gt>lmi~, durakta proto
kol §eflerinden Bay ~efkati tarafmdan kar§1lanm1§br. 

Cocuk Bak1c1s1 
Aran1yor 

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

pek §iddet kar§Ismda bun
lara yard1m etmege imkän 
olmad1g1 i~in saatlarca ve 
hatta günlerce bagmp ~a
g1rd1ktan sonra ölenler var. 

( Arkas1 Var ) 
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1 
Roma 
Reyrisef ain 
idaresi 

Romanyada seyrisefain 
idaresi Hn yeni vapurlar a
lmmas1 yeniden mevzuubahis 
olmaya ba~lam1§i1r. Bir ingi 
giliz kumpanyas1 90 milyon 
leye ü~ gemi teklif etmi~tir. 
Gemiler ~ok süratli oldugun 
dan bu fiyat fazla görülme-

1 mektedir. Yakmda bir he
yet bu i~ i~m Londraya gi
decektir. 

Cesaret, fevkaläde bir irade kudreti, ~ok 
1y1 bir görü§ ve t;ok mükemmel bir idare 
kabiliyetini ta~1yan bu Türk ulu erleri, 
Türk kabiliyetinden istifade edecek sahalar 
elde etmek i~in ~ah§1yorlard1. Bunlar, vatan 
ve toprak muhabbet ve hislerilc yakm ~ark1 
uzak garbm ordularma esir etmek istiyorlard1. 

Ha~h ordulan te~kil eden kumandan ve 
efrat ise, Avrupanm muhtelif milletlerinden 
mürekkep ve kumandanlar da büsbütün tuhaf 
zihniyetli, aykm dü~ünceli adam1ard1. 

Gariptir ki, Saläheddini Eyyiibi kar~tsma 
geien bu ordularm bütün kumandanlan mus
takil idiler, bunlarm bir ba~kumandam yoktu. 

Y erine her kumandan kendi hesabma 
~ah§ma ve bu kumandanlar arasmda da her 
zaman büyük bir münaferet ve k1skan~hk 
hüküm sürdü. 

$9.valyc Reno gibi sergüze§t pe§inde ko
§an §ahsi ihtiraslar1 namma umumi menafi de 
ayaklar altma alanlar da vard1. 

~övalye Renonun rey sahibi oldugu halde 
Ha~h ordular harb §Ürasmm fikrini kendi 
tarafma ~elebilmi§ti. 

Bunun da sebebi a~ikärd1r; vak1a, Ha~h 
ordularm bir ba~kumanda01 yoktu; fakat 
Ha~h ordulara häk1m bir makam vard1: 

Bu makam, kat'i bir]karar verinc hat;h ordu 
lan bir ända hareketten mennedebilirdi; ~ünkü, 

Romanyada 
Ulusal i§ 
Kanunu 

Romanyada Uiusal i~ hi
mayesi kanununun meriyet 
mevldine ge~mesi ve bn ka
nun mucibince daha evvel 
Romanyahlata i§ verilmesi lä 
z1m gelmesi üzerine. L'mde
pendance Pomame gazetesi 
bu kauunun mahiyetini tah
lile hasretrigi bir yaz1smda 
diyorki: 

Bu kanvnla alman tedbir, 
her hangi bir sm1f vatanda~m 
menfaatlerini kasretmekte ol 
may1p yalmz yerli unsurlarm 
i~lemesini te~vik gayesini is
tihdaf eylemektcdir. Filvaki 
harp sonras1 ikinci devresi
nin yeni nesil!eri i~in vaziyet 
~ok gü~tür. Bütün hususi 
müesse§elerin müsfahdemle
rini uzultmaya mecbur kal-
d1klar1 vahim ökonomik buh 
ran zamanlarmda mektepten 
~1kan bu nesiller devlet mü-
esseseleri ve dier umumi 
müesseselerde de i~ bulama-

· m1~lard1r. <;ünkü bu müesse
seler de kadrolarm1 ufatmak 
mecburiyetinde kalm1~lard1r. 

Bu suretle bütün kap1lar 
bu gen~lere kapanmt!j ve bu 
vaziyetten de ahläk1 sukut 
ettiren istikbalsiz ümitsiz bir 
i~sizlik dogmu~tur. 

Ticater ve sanayide hükü-
mctin alchg1 tadbirler saye
sinde son zamanlarda ciddi 
bir takim cylir emareleri gö
rülmeye ba~lam1~b. Bu vazi
yettc bevlctin de bu müesse-
selerdcn ~ah~mak 1~10 i§ 
bulam1yan bu yeni nesle yar
dur istemesi ~ok hakhd1r. 

Esasen bu snrctle hareket 
yalmz devletlerin normaj in
ki!jafm1 kolayla§brmak degil 
fa:at ayni zamanda umumi 
nizama müsbet surette yar
d1m eylemektedir. Umumi 
nizams1z isa bir memleket 
ne inki§af edebilir, ne de ya 
§&yabilir. 

Gazeteci arkadqlar1 
dan Bay Faik ~em1ed · ' 
kardeti Bay Orban1n 
bir hastal1k devresinden so'1 
ra vefat ettigini teessUrle ~ 
ber ald1k. Arkada1nn1za bt! 
yam taziyet eyleriz. 

E§refpa§a 
Cinayeti 

E§refpa§ada kahveci b•1 
Kadri ile karda§l bay. Redl' 
zinin ölümlerile neticelenef 
cinayet athkikab zabitac' 
tamamlanm1~br. Evrak dil' 
tahkikatm genifletimesi ~ 
su~lularm ifadelerinin tesbi 
i~in ü~üncü sorgu häkimligf 
ne verilmi~tir. 

Yar11 
l(ornisvonu 

Y arI§ komisyonu düu Öf 
leden sonra Baytar miidür 
lügüode toplanarak llkbab'1 
yart§lan i§ini gürü1mü1tür. 

~imdiye kadar fstanbuL 
Bursa ve Ankaradan bir~o~ 
tamnml§ atlar 1ehrimize gel 
mi§tir. Bunlar K1zl~ullu kotll 
sahasmda idman ettirilmej• 
balami§br. 

Odalar 
Kongresi 
Ticaret odalar1 fevkalade 

kongresi May1sm dördünde 
Ankarada toplanacakbr. 

Kongre ruznamesinin bll' 

günlerde teblig edilmesi be 
lenilmektedir. $ehrimiz tic'' 
ret oda§mdan kongreye itti• 
rak edecek murahhaslar bd 
günlerde tesbit edilecektir. -·„·----

Beynelmilel 
Ziraat cnstitüsünüo 

l(aran 
Roma, 23 (A.A) - Bef 

nelmilel ziraat enstitüsü daiiol 
komitesi son i~timamda si' 
raat ilminin fevkaläde inki• 
~af ve terakkisini göz önün• 
alarak bir karar sureti k•' 
bul etmi§tir. Bu karar sure' 
tinde beynelmilcl ziraat en•' 
titüsünün mesaisini tamamiJe 
ilmi mmtakalara hasretmiye' 
rek ziraat sahasmdaki ilos! 
ara§brmalarm ameli cihetletl 
ve bu ara§brmalann netic~ 
leri. üzerinde tesbit etmefl 
teklif ~olunmu§tur. 

Almanyada 
Televizyon •• 

Berlin 23 (A.A) - Alm•" 
istihbarat bürosundan 

Almanya radyo müdöriye~ 
§efi bay Hadamovski tele'11 

yon servizini a~m•§ ve söY' 
ledigi bir nutukta böylece 
älimlei."le i~~ilerin te§riki ro.' 
sai sayesinde be§eriyetin bat 
bc§eriyetin hayalinin taba1'
kuk cttigini bildirmi§tir. 

Bay Hadamovski Alm•" 
sanayiine bir ihra~ mali ol•
cak pratik ve ucuz bir tele
vizyon makinesi imalini ta"
siye etmi§tir. 

Sat1l1k ev 
Birinci Beyler sokag1ndl 

k1lenik olmaga müsait 39„31 
numarah evler sabhkbr. 

ldarehanemize müracaar 
lar1. 1-10 


