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( Halkm Sesi ) 

Jfi~~~~@~~~.!~, '"][!~~~~~lil]~"3~.~~ Batalov'un nuku münasibetile 1llll[i~i]Ll,..~" „ ! • 
~11~~~'rmlllßllm ;:: l .... • 1Jlliil1 Bariciye naz1r1 M. Batalo- 1 rinin de kulland1klari dili ta- ·· · · • 

11tl~~ „, • "' . " ...:. · 1ti vun. yabanci gazetecil~~e dil edeceklerin.i ~e bize kar- NASJL CENGEDERLERDJ 
'11 'II vak1 olan bayanabm dun 1 §i memleketlermm menfaat- f 
INam1kKemalinölmez eserill ne§rettik.Bubey~nattan mak- lanna daha uyg~n.bir lis~n v;z~~ Nas1l Ya§&rlard1 TNeo~r-i7~-· 
ia .... ooo•••• llii sat her §eyden once Yuna- ku1lanaca~larm1 m~it ~~er1z. (I"; --- - - - 00 _ www w • 
!'a'~~~ _ 25 _ ~~(3~~1~11 nistanda cereyan eden hadi- Ne demrse densm Turkler B · b · 1 v • • 1 · b ·· 1 · t · S bit 
1liUil. - - _111 ... 1• l k d H l . ve Bulgarlar tar1'hten ders enun 1 eg1n11 nn1se u <:cn1cm1~ tr. en 

Sitki se er ar§1sm a u gar1stanm .. v T 
(Biraz teemmü!den s'>nra) vaziyetini tesbit etmek idi. alarak kom§u olarak ya~a- Turk bugaturunun ne den1ek oldugunu b1 I' 

Abdullah <;ava§ 1 Mümkün olsaydi ya§amak Bunun i~in Yunamstan ha- maga namzed bulunduklanm yor n_1usun? Biz hivbir ~eyden yilma}'IZ, korktl 
Abdulah ta fena bir §CY degil... dün d t al d 1 B I 

iselerinin ald1g1 §ekil dola- unu mam 1 •rar. u ya mz ncdir biln1eviz, bin ki!}i)re kars1 dururuz 
Efendim. gece gördügüm rüyalar ne- yisile Bulgaristan hükumeti- l iki memleketin cografi vaz' - . „ . ~ k t1i 

S1tk1 idi? Sevgilimle ben oturmu- . ld v t db. 1 . . iyetinden degiJ, daha yüksek Sabiha babasm kolundan : Sab1ha bu buki~1 uvve 
Buraya gel, §U kale ugrun ~um. Kucag1ma yatmi§ti. Meh ndm lad ~gi e .

1
dr.erdm y~rm- 1 teläkkilerden dogan bir mec- tuttu i~eriki odalardan birine §ahin nazarlar altmda ve d 

e o ugunu 1 U! a israr 1 •• t„ d" · •tt ·· l · · ·b· •t •bi da ölmek elinden gelir mi? tap yapraklarm arasmdan her t k f dal l y . l buriyettir. Hm~ duygularmi go ur u, yig1 e §U soz en mir g1 1 sert ve g1ram gi 
f e me ay i o ur. unams- 1 „ 1 d. d kl k „ 1 k , 

Abdullah tara im1za elmas par~alan sa t d b .. t k ~ idame ettiren ne§riyat ile, soy e 1: ayam 1 to soz e ar§1s1P 
OJU··ru··m k · k d 0 l ·· · an a a~ gos eren as en 1 h ll d'l · b l ' ] B. d d. d d t · l t iyamet mi o- ~1yor u. sa~1m a yuzünü 'hfrl d'ld'v• d.b. a e 1 mt§ u unan mes e e- - 1raz ur, sana 1ye- a a e a ga§I o mu~ u. 

örtüyordu.„ Ben hazin hazin ib 
1 

ak arzu e 
1 

igi 
1 1 ~a- lerin tekrar ortaya ~1kmasma ceklerim var. Ömründe bu kadar to~ par. 

S1tk1 
Bay isläm bu gece bir ye

re gidecek, beraber gidebi
lir misiniz? Fakat yüzde dok 
san dokuz kur§una dizilmek 
var. 

Abdullah 

uca basbnlmt§br. Bunun · 
aghyordum... 0 hafif hafif i~in sulhun muhafazasi mak- ~ah§anlar, affi kabil olmayan Yigit Ütsükai ci yerde in- sözlü ve dogru özlü bir yr 
gülüyordu ... Sanki benim gö- d'l B l bir siyasi görü~süzlük yap- lemekte olan„•Caferin yanma git görmemi§tir. Tam b~ 

sa 1 e u gar hükümetinin maktadirlar, ru··nku·· bunlar k y · 1 1 b t zümden bir damla ya§ dü~- ld V t d b. l . Lk :r geldi; ayagv ile iterek salon er egm o gun ugu onun e 
a •gi e a ir eri muvau da1·m~1 menfaatlara zarar 1"ras h l d d d11. tük~e onun yüzünden bir ta dd t k 1 ~ d di~ansma atb. Oradaki nö- a in en ve sözlerin en u' 
a e me azim ir. etmekted1"rler. •"atbuata te- "t k l d 0 b• ze gül a~1yordü. Etraf1m1zda F k t M B l b m betriler hälä yigiti c;:eyhin ü üyor u. nan §U ceva 

a a · ata ov eyana- rettüp eden mukaddes vazife „ Y d 
ötii§en bülbüller, ~aghyan su t d T·· k" B l · ogv lu zannediyorlard1. Caferi ver i: m a ur ive - u gar1stan mi!letler arasmda itimat duy- K b 1' 
lar hep halimize haset eder . b d oradan kaldirdilar. ütsükarci - ahr1man, abam1 ~OJ 

Kurc:una dizilirsem k1ymet b nninase ahn an da bah§et- gularmm kuvvetlenmesine k d d c;:· d" k d' d JI 
Y gi i görünüyordu... Yüzüne · t• geri döndü, bu sirada da 1z 1r m. ':i1m i en m e 

mi kopar? bakbkra camm vücudumdan mi~ ir. yardun etmek ve milletlerin para koparmak zordur. SeJI 
:r T'" k" · T k } l · · · d Sabiba, ic kap1dan pkm1~b. S1tk1 ayrdm1c ta kucagy 1mda yah- ur iyenm ra ya hudud- ' 0 us ararasi ~er~evcsi •~m e git, hakanma selämlarun1il 
"' I d h b. b. l ·1 1 Yigitin yanma geldi 

Aferin Abdullah. Haydi yor, vatanc1g1mda idik. Bah- ann a yapbgi az1d1klar Ir ir en e tam§ma arma ~a- söyle, istedigy i bac1 biraS 
d k h kk d b. t · · l kt Ona eliyle oturmasm1 emr-tabyaya gi elim. Ba ahm bu ~ede büyük bir pnar altm- a m a •r gaze ecmm sor i§ma ir.„ sonra göndeririz. 

·· k .. d'. v ·· ·· ·· I d y } b M 00 etti. Yegwit Alpm ne dense gun u ugununuz nas1 ge- da zannediyordum. ugu sua e ceva veren . (Arkasi var) 
~ecek? l§imizi de orada ko- Ab rüya idi„. Läkin rüya- Batalov, Bulgar efkän umu- Romanyada bu kadma kar!Ji i~inde bir _,.,.,_.., __ 
nu§uruz. mn ayni de muhayyel degil miyesinin bu hazirhklarm se tath duygu vard1. Sabihamn 

Zekiye idiya? Ke§ke bütün ömrüm bebini anhyamad1gm1 ve bu 300 ~ahitJi gösterdigi yere oturdu. Sa- Mu§ta . 
(S1tkiya) öyle rüyalarla ge~seydi. haz1rhklar dogru olduklari biha bir müddet yegide iri Bir J)onn1z ·Bir GenCI 

Bay kulunuzu neden 0 ka (Pencereden bir top alevi takdirde tefsirleri kabil olm1 Bir Da va siyah gözleriyle bakd1ktan 
dar hakir gördünüz? görünür, titreyerek ) yacag1 saklamami§hr. Bükre~ (Hususi) - Kira- sonra §U sözleri söyledi: Parc;aladt · · · 

S1tk1 Bu alevden de sanki in- Hariciye nazm ilaveten de- Im hususi kätibinin babas1 - Bugatur yaman gücün Mu§ (Hususi) - Mu§a 2" 
Hayy1r ~ocugum sen de ~i 

deceksin. Ü~ olursunuz. I§ 
daha metin olacak ... Ahdul
lab ta lisan bilir. 

(Bay S1tk1, Bay isläm, Ab 
dullah odadan ~1karlar.) 

Altinc1 1neclis 
Zekiye 

( Odada kendikendine ) 
Akibet karatoprak sinesi

ni af1yor. Akibet ölüm ken
dini gösteriyor. Meger Allah 
geJinlik duvag1m1 kendi ka
mmdan nasip etmi§f Meger 
,ehit olmadan birbirimize sa 
r1lmak kaderde yekmu§, 

sanm i~ine karlar yagiyor ! mi§tir ki: umum jandarma kumandam var, yalmz babama kar§I ~ok kilometre mesafedeki Tifoi~ 
Güne§ ne de §ahane dog "Eger hakikaten ulmmi§ General Dimitresko'nun da- ag1r davrandm. köyüne gündüzleyin be§ tane 

mu§! Bulutlari bin renge bo- bulunuyorlarsa, bu tedbirle- vasma Cumartesi günü bak1 Ütsükarc1 bir ipek kadar domuz hücum etmi§tir. Köf 
yadi. Sanki cennet bah~dle- rin bize kar§I olmad1klarim lacakbr. General resmi i§ler yumu~am1~b, Sabihamn se- lüler k~zma kürek ve saire 
rinin resmini yapiyor. Topla- ümid ederim. <;ünkü tekrar de suistimal yapmakla su~- hirli bakt§lan ona fena tesir gibi äletlerle bunlarm üze• 
rm dumam da ömrümün son ediyorum biz böyle tedbirle- ludur. Ü~yüzden fazla §ahit etmi§li. $u kar~1hg1 verdi: rine hücum ederek öldilr" 

· I · b · k dinlenecektir. H k k k · t · I · 1 · dell gününde olsun seyretmege rm a mmas1m 1ca etbrece - atun, o e~i sa alh me 1s em1~ er, 1~ erm 
meydan barakmaz ki... harekätta bulunmad1k, bulun • _„„ „ ·v. "t"!'·~ adam senin atan m1? - Ahmed adh bir delikanh •~ 

(Biraz dü§ündükten sonra) m1yoruz ve bulunmtyacag1z. 1 ßÜyÜk SüJey• - Evet atam... kada§larmdan daha ev'le 
Meger canmdan epeyce Bu suretle Hariciye Nazi- J - Sen yavuz bir hatun- domuzlara yeti§mi§ ve müt' 

vazge~enleri~in ölmekte pek r1m1z Bulgaristanm, Ti.irkiye man )okantaSI sun amma atan bir ogru... deleye ba§lamt§ ve mücade· 
korkün~ bir §ey degilmi§. ile Bulgaristam birbirine bag- Hükfunet caddesi No.au 1 - Sus, duymasm, seni leye ba§lamt§br. 
Bayag1 ölüm canlansa da kar hyan misaka sad1k kalmak 1 zmdana atbnr, yahut öldür- Ahmet domuzlardan birioill 

Son mfü~terilerimizin arzu · 1 
§tma ~1ksa, üzerine yürümek ahhnda oldugunu bir defa su üzerene tabildot yemek- . tür. agz1m par~alamt§, fakat d<r 
ten ~ekinmiyecegim. daha teyit etmi~tir. Bunu j Yigit alp läkidane güldü muz kuvvetli oldugv u irin Ab' leri vermege ba§lad1k. j T 

[Arkas1 Var] hümetin Trakya gazetesinin B ve c:.u revab1 verdi: medi yere yabrm1c:. karn1ol irinci yemekler Et, 1 Y „ Y 

~ ~ ~ '*' '*' ~ '*' ~ ne§riyahm tatil etmek husu- 1 Hatun, benim bilegv imi cim- ' dec:.mici., bagy irsaklarmt d1~at1 ~ ~ ..: ~ ~ ~ ~ \; r1 ~ ~ tavuk, beyin, bahk "' Y Y 7 

A kl b• k 1• •1t r•· sunda verdigi karar dahi fkinci yemekler _ Pilav, diye kadar kimse bükemedi, dökmü§ ve öldürmü§tür. Di· 
Cl l Ir aza ng1 ere - ~ID ispat eder. Türkler son za- b . sen bir Türk bugahrmm ne ger dört domuz ka~m1~, Ab' 

B . b k d l . P k" d l h b l l d b ör.ek, makarna 1 t Ir u~u ya~tn a )lr .. e l~ e~ ~man a er ere man ar a u gazetenin ne!l- Ü~üncü yemekler _ Umum demek oldugunu bilirmi sin? medi öldüren domuz dige 
yavru kuvuda hoguldu ~ore (:m . 1shkr~z1 mesele- riyabm izam etmi§lerdir. Bu tathlar ve kompostoJar j Biz hi~ bir §eyden y1lmay1z, köylüler tarafmdan gebertU• 

.; • '- .. smde ingilterenm vaziyeti §erait dairesinde, memleke- ) korku nedir dilmeyiz, kar§i· mi§tir. Ölen Ahmet yeni ef' 

istanbul (Hususi). - Dun ingiliz sefaretinin verdigi timiz aleyhinde ne§riyatta Olniak üzere ( 4 •3 ku- 1 m1za bin ki~i de ~1ksa geri lidir. Ölümü köyde büy~ 
Hacikadm mahallesmde ~ok resmi izahatla taayyün et- bulunan hall Türk gazetele- ru~tll r · ( 1 - l ;; ) 1 

dönmeyiz. bir ac1 uyand1rm1§br. 
ac1kh bir kaza olmu11tur. Bu mi~tir. . .;.zc 1~• ,...:,,,ez:,~·r q-.., :e:;.:..!, --~-- -:t• ...... l!I 

mahallede 45 numarada otu- Sefaret bu izahatmda in- Ba!kan harbinden muzaffer Yunan hükiimeti, harbin 
ran Fatma admdaki kadm giltere hükiimetinin <;inc hi~ V E Ni z E L 0 s u N r~:~_j ~ikmt§, Krah, onu muvaffa- §Inda bitaraf kalmak fiklinde 
temizlik yapmak i~in bah~e- bir istikraz teklifinde bulun- -~...,. "' kiyctle idare etmi§ ve ara- idi. 
deki su kuyusundan su ~e- mad1gm1, vakia <;inin bu ) z1s1 pek ~ok geni§lemi~ti. ilk mü~külät Almanya flll' 
kip kuyu kapagm1 a~1k bi- günkü mali vaziyeti <;in ile Marif etleri • • • Fakat Yunan milleti muha- paratorlugundan geldi. KaY' 
rakmi§tir Annenin i~eride ingiltere hükiimetleri arasm- ••eo•• ~~/ rebelcrden yorgun dü§mü~- zer, 31 Temmuz 1914 günUi 
bulundugu o s1rada bir bu- da görü§üldügünü, in.,.iJtere Sab1k intcllices Servis ~efi v tü vc Avusturya - Sirbistan eni§tesine iki sahife dofusll 
~uk ya~mdaki yavrusu Ab- hükfimetinin <;ine b; mali ~~\':...-./ i ihtiläf1 kendisine tealluk et-
d 11 h b h k BAZIL TOMSON'un Eserinden V ·b· d müdahene ve iltifat ettikteJJ u a a ~eye ~1 MI§ ve mü§külättan kurtulmas1 i~in mcz g1 l görünüyor u. 
k A k k sonra c:.unlan iläve ediyordo: apag1 apk olan kuyuya läz1mgelen yardimm göste- _ 1 - ttnanm or tugu yegä- Y 

dü§mÜ§tür. Gürültü üzerine rilmesini diledigini, fakat bu ßaziJ Tonison \ T cnizelcsun ruhunu .ttünnüs ne tehlike, Bulgaristan ve "intizarim hiläfma olaral' 
ko§anlar zavalh kü~ügü kur- gibi bir meselede diger alä- · · ~ Türklerden geliyordu. Müt- dü§man tarafma ge~ersenili 
taramam1§lard1r ve Abdu!lah kadar hükiimetlerin de fikir- ssrinde Y unanistan, Fransa, ingiJtere, italya tefikin pay1tahtlarmdan daha Yunanistan, ita!ya, Bulgarif• 
herkesin göüleri önünde bo- lerinin ahnmas1 muvaf1k R.usva ve Altnanvan1n 1nahrern vcsikaJann1 iyi hab~r alan Atinada, Bul tan ve Türkiyenin ayni is' 

gulup gitmi§tir. bulundugunu kaydetmi§tir. ve dosyalannt ortaya dökinü~tiir. haristanla Türkiyenin, Müt- manda hücumuna ugnyaca~ 
Digv er taraftan gayri res- tefiklere karc:.1 merkezi dev- h ~ ·· b t -•-

fzmir Birinci 
lugundan : 

Venizelosun nas1l bir adam kuvvettir ki onun i~in dün- " ve §a s1 munase a „„ 
icra Memur- mi mahafillerden alman ha- ld v l k . B d letlerle müselläh bir ittifaka mec'um bi'r darbeye ma ... '-. o ugunu an ama 1~in ü- ya a gizli bir~ey yoktur. Bu Y , .. 

berlere göre lngiltere ile dogru gittikleri malumdu. „J 

Bir bor~tan dolay1 haciz 
altma alman rak1, tütün ve 
sair e§ya 28 - 3 - 935 per
~embe günü saat 10 -12 ara
smda sahhga ~1karilacagm
dan istekli olanlann o gün 
ve saatta Yeni Müzayede 
bedestanmda haz1r bulunma
lart ilän olunur. 

ev 
Birinci Beyler sokagmda 

k1lenik olmaga müsait 39-37 
numarah evler sahhkbr. 

ldarehanemize müracaat-
lan. 1-10 

yük Harp i~inde yapbklar1m korkun~ ve kudretli te§kilä- kalacakbr. Size gayet apkr 
müzakere esnasmda c;in hü- Bulgarlar, Bükre§ muahe-

. ögrenmek käfidir. Giridli U- tm ba§mda bulunan Sir Ba- söylüyorum ve bana herne" 
kiimeti Ingiltereden 20 mil- mumi Harbin ba~langicmdan dcnamesinin §artlarma ker§I 

t ·1· 1· ··d·· ·s zil Tomson, venizelosun ru- h'dd · f' l d 1 ar1kra cevap vermenizi ric1 
yon ng1 1z 1ras1 o un~ ilibaren Yunanistanm siyasi 1 et ve m 1a uyuyor ar. T T 

· t · (T" ) hunu görmü§, eserinde Yu- r·· kl L d „ h d ·1 edi 0 1s cm1§br. imes hayatmda büyük bir rol oy- ur er on ra ... mua e es1 e Y rum.„ 

Z nanistan, Frknsa, lngiitere, elierinden ahmp Yunanistana 2 Agustosta kral KostaO' ehirJendi nami§br; Fakat me§'um bir italya, Rusya ve Almanyamn verilen adalann ilhakm1 tam- tin, cevap vererek Sirblatl„ 
•• rol. mahrem vcsikalar1m ve dos- k d · · k f d dil' 

Ve Oldu•• Okuyacag:mz tarih~e.vi V e ma tan anu ane istm ä e i- imdlldma ko!]may1 asla 
• J • f yalanm ortaya dökmü~tür. vorlardi. Bundan backa Yu- "' 

mze osun s1yasi muhali ler- eüvu·· K HARP y ~ünmedigini; fakat bir S1rr 
Istanbul (Hususi) - Os

manbeyde Vildan aparbma
nmda oturan Bolulu Osman 
adh biri odasmda ölü oJarak 
bulunmu~tur. Yapilan mua
yene neticesinde Osmanm, 
odasma koydugu mangalda
ki kömürden zehirlenerek öl 
dügü anla§1lm1§br. 

d b. · d y il b. 1 ·1· nanistan Osmanh donanma- • en m eg ; 1r ng1 1z Yunan ittifak muaheden• 
. yazm1~hr ve bu ingiliz, Umu BA~LARKEN smm takviyesi te§ibbüslerini m~si mevcut oldugunu, S~ 

mi Harp i~inde ingiltere em "Avusturya, 19111 Temmu- dikkatle takibediyor ve Ba- li' 
niyeti umumiye müdürü, son zunda S1rbi.>tana Yerdigi ül- biälinin Türkiyede ya~1yan bistamn dü§manlarile te§ri , 
ra da ingHi1lerin me§hur is- timatomun cevahm1 f1rlabp Yunan tabaasma yapbg1 fe- mesai etmesine imkän °1111' 
tihbarat te§kiläh olan intel- atbg1 zaman, Yunanistan ken ne muamele iki memleket digmi ve Yunanistanm meJ 

l 
lieens Servisin sab1k §efi Sir di tarihinde nadir görülmü§ arasmda bir ihtiläfm önüne faatleri kat'i surette bitar 
Bazil Tomsondur. olan derin bir sulh ve sukiin ge~ilemiyecegini gösteriyor- kalmakta oldugunu bildirdi· 

lnlellicens Servis öyle bir i~inde ya§iyordu. 1913 de iki du. Bu iki sebebden dolay1 (Arkas1 vat) 
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Sahife 3 

Bakkallara Müjde 

1 
& 

Son dereee has. as, ~agla111, zarif ve dan1gah 
oturak terazilerin1iz geldi. Her terazinin 

fevkindedi r 
SATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
~DEMI~) Ticarethanesidir. 

!Z:: - _,..,_lmlMI'!'--~~-----

Nihayet kurtuldum 

O~, ha~ ag1·1larin<.lan hayatnn dairni bir 
azaptan ibarctti. Fakat gripin beni bu 1ztirap
~dan kurtard1. 

HASTALIGA 
Bu mevsimde korunamad1g1zdan kolayhkla yakalamr1z 

onun i~in cebinizde mutlaka 

11 
Ferit SELA~tE·r nezle ih\c1ndan 

ulundur 
mamz 

B 1 R 
\lf ak tedbir 

s i z i 
l' tarnvayda, 

Vapurda, 

Otobüste 

lllikrop 

\r e 
hastaltktan 

~orur 
aln1z 

Üierindeki 

lsme 
bll<KAT 

Al. l)cposu: S. Ferit ( S i F .A) cczancsidir 
ir~~1d:$C:rdt:~rdc·ilti~**~" 

20 Mart Gar§ambadan itibare iki büyük filim birden 

lki~e§melikte: -( T AN)- Sinemasm~:l. 3143 

1 - Yeni PARAMOUNT dünya hädisah 

2 ~liKi'nin can1bazhklan 

3- BOLERO 
4 - Soa A,k1m ............._ _________________________________ __ 

SEANSLAR 
lfergün: Son A§k1m 15, 19. Bolero: 17, 21 
C'Uma, Cumartesi: Bolero 9, 13, 17, 21. Son A11k1m: 

P"'«artesi, Pertembe: Saat 13 te ha§lar. 
11, 15, 19. 

( Halkm Seai ) 

Bu Pillerin En Tazesini 
d 0 
N ~ 
~ "< ::s 3 
""O 0 ::s -· - ~ -(b 
"1 .... -0.. 0.. 
(b -"1 

(lq .... 
(b 3 
3' ~ -· vTJl -· -M'- --· ~ '"i '"i 

• o-4 

izmirde umumi deposu Suluhan civannda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

YALNIZ 

25 MART 

GOLD 
Golt (Altm) tra§ b1~ag1 isve~ ~eliginden, milimitrenin 

onda bir kalmhgmda olup dünyada e§i yoktur 
· Bir b1~ak ok~ar gibi 10 - 15 tra§ yapar 

~emsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinde 
Tancsi 5 Kuru~ 

YÜKSEL RAKISI 
c Az zaman zarf1nda Kabaday1 

Her verde satihr. ~farkava dikkat 
~ ~ 

~fli1!11b!11JlllM~1 :'~1i1ji11l1.;:m;i!t1,~1!!l!:111! l :.i1111lWJ111J11&11timJ1111U!Ji!ll11111 .Jl!·dt11l11~11!1100 • 
~ E L ff A M R A ldaresinde Milli ~-"•a 4 Kütüphane Sinemasmda ~ : 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 

Albert Prejan - Danielle Darieus - Baron F1is ve 
"Blue - Bell Girls„ dans heyetinin temsil ettikJeri 

büyük F rans1z opereti 

--( DE DE )--3 Dünya sinemacd1gmm nadir yeti§tirdigi §aheserlerden ; ~ 

1 ~OPEN V E A~KLARI : :: Gen~lik - Eglence - A~k - Muzik - Dans 
@ I>"• AYRICA: 
: Polonyah dahi sanat .üs_tad1~1? me~hur eserlerine il-1 :: 4i:, • Gece Enini 
-@ ham veren a§klarmm h1kayes1d1r. D :.s yOpeDID 
<fJ iläve Olarak : D 'i• Büyük ve dahi bestekärm kendi bestelerile 

_! f>arainount J urnal No. 9 i ~= süslenen Iähuti bir §aheser 
~ ~ • TÜR~ E (f k ) dünya ~ -~ „„~™~' SW'i'P! •-= 1 

•· D •a Eihazath yeni 0 S havadisleri 
~ s E AN s LA R ~ ~ FSINM*H?-Z h #WOH U -·- • 11 Bugün: 15 - 17 - 19 ve 21 dedir. S IJ: Bugünkü seans saatlar1: 11, 13, 15, 17, 19 ve 21,15 
~ Fiatlar tenzil edilmi§tir. 21 Seansmda solon 25 Kuru§. ~ =• Dikkat: 21,15 seans1 (ucuz HALK seans1) dir. Fiatla 
ä · - - g- • 25 - 35 - 50 kuru§tur. 
~ ~AR~AMBA ak§am1 21 seansmdan itibaren "• ---------:--------------
~ = " Gelecek hafta E~iLLE ZOLA'nm ölmez eseri elan 

~ Eskimo S·· NANA ~ SANA T ve HARIKALAR filmi p : 
:!1'11111,,,.,,111'-'"''il'lijJIUJ111mm:11 ·1,1:1111111111 1,11111""""1•'•'•••100 ~8;i;·;;t··-m-m-e-B"""i-i"~·Ei~~rm~~m:.112 
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ler. Fakat bn mah§ere benziyen sava§ .. Sa
laheddini Eyybi ile muvasalay1 bir an bile 
kaybetmiyorlard1. 

~övale Reno, ba§tan bqa zirhlar geymi1 
ve gene z1rhh bir at üzerinde Ha~hlann en 
cesuor ve kuyvetli bir f1rkas1 önünde korkun~ 
bir savletle ilerlemekte ve Salaheddini Eyyü
binin bu noktada cephesi adeta yarar gibi 
bir vaziyet almakta idi. 

.$övalyenin elinde agir ve iki ag1zh k1hn~ 
vard1, bu kilm~ her dönütte birka~ Türkün 
§ehit dütmesine veya yaralanmasma sebep 
oluyordu. 

Saliheddin, bu vaziyeti gördügü i~indir ki 
bulundugu tepeden inmi§ ve harbm bu en 
korkun~ ve tehlike, yerine gelmi§ti. 

.$övalye Renonun böyle sald1r1§mID cevap
s1z ve mukabelesiz kalmiyacag1 §üphesizdi. Ve 
~ok soy bir at üzerinde hafif z1rhb bir Türk 
kar§1s10a ge~ti. 

Demir ~övalye, Türk mücahitleri aras1n
da biraz ilerlemi§ olmaktan dogan Onörle 
bu Türk kahramamm hor görmek istedi. 0 
kadar ki, z1rhh ab ile ge~erken sallayacag1 
bir k1hng ile bu Türk süvarisini belki de 
ikiye bölecegini sand1. Bu ak1beti biran ev
vel görmek i~in de ahm ileri sürdü. 

Saliheddini Eyyübi No. 14 

- so-: 
.$övalye Reno bu sava~ta bilhassa tema

yüz etmi§tir. Serseri, mevki ve hükümdarbk 
kazanmak hirsile cidden eyi harp etmif, en 
büyük tehlikeleri hemen, hemen kendisi de
fetmi§tir. 

Y almz, ~övalyelerin umumiyet üzere ag1r 
Y-1rhlar geymi~ muharipler olmas1 yüzünden 
iki makiis cepheli bir vaziyet hadis oluyordu: 

1 - Agir z1rhh .$övalyeler yüklendikJeri 
cephelerde Saliheddini Eyyübinin katiyet 
z1rhh askerlerini ezecek bir vaziyet elde ede
biliyorlardh F akat hareket itibarile betaetten 
kurtulamiyorlardi. 

2 - Buna mukabil de, Saliheddini Ey
yübinin hafif z1rhh askerleri cesaret ve kah-
ramanhk ile müdafaada devam etmekte ve 
seri manevralarla ~ok esash ve tehlikeli bir 
ihata hareketi hazirlamakta idiler. 
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Aluaveneti milliye nanundaki küc;ük Türk tor-
pitosu ingilizlerin Golyat z1rhhs1if batir1yor 

Bugün zarfmda Türkler
den iki siper almaga muvaf
fak oluyoruz. Erkäm harbiye 
ce hu büyük muvaffakiyet 
say1hyor. 

10 May1s Pazartesi - 9 -
10 gecelerinde Türkler bo§ 
durm1yorlar. 0 gün zarfmda 
gaybettikleri siperleri istir
dad etmek i~in bir~ok §id
detli mukabil hücumlar yap1-
yorlar. 

Fakat sarfettikleri gayret
ler bo§a ~1ktyor ve ~ok za
yiat veriyorlar. 

Karargähta dola§an riva
yetlere göre bize ~ok baah
ya mal o1an hücum hareketi 
geri b1rak1lacak ve bir müd
det istirahat edilecekmi§. 

General Damat yar1m 
adayi terketti. 

Dü§man bazi rivayatlere 
göre Frans1z generali yar1m 
aday1 terk etmeden evvel, 
Frans1zlarla ingilizlerin ayni 
harb zihniyetinde olmadikla
r1d1 teessüfle bildiren bir 
emri yevmi yazm1§, kimse bu 
emri yevmiyi görmedigi i~in 

bu habelin ne dereceye ka
dar dogru oldugu ihtiyatla 
telakk1 etmek Iäz1m. 

• Mamafi göze ~arpan bir 
1ey varsa, hakikaten Frans1z 
ve lngiliz kuvvetlerinin bera
berce haraket etmiyerek bir 
~ok zamanlar ayr1 birer hath 
hareket tekih etmeleri idi. 

Meselä ilk zamanlarda az 
olan Türk T op~usu bizim 
ayri ayri hareket etmemizden 
istifade ederek käh bizi käh
ta fngilizleri topa tutuyordu 

Diger taraftan f ngiliz top
~usu da bizimle ayni hedefi 
takip etmiyor ve donanma
mn ate§i de pek az müessir 
oluyordu. Ve nihayet umumi 
kumandan General Hamilto
nun askerlerinin yanmda bu
lunarak büyük gü~lükleri gö-
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recegine, harp sahasmdan 
~ok uzak olan lmroz adasm
da yerle§mi§ bulunmas1 hi~ 
inamlmiyacak kadar garip 
görünüyordu. 

i§te ba§kumandan bu ka
kadar uzak olmakla bir§ey 
göremiyor. Halbuki harbta 
her§eyden fazla görmek, ya
nmdan görmek ve derhal 
~are bulmak läz1md1r. 

11 Ma:y1s Sah - intepe 
bataryalar1 donanma ve kara 
top~umuzun §iddetli ate§imiz 
fntepe bataryalanm k1sa bir 
müddet susturmaktan ba§ka 
bir i§e yaram1yor. 

Mamafi bugün uzun dü§en 
mermilerimizden biri fntepe 
cephaneliklerinde ate§ ~1ka
rarck büyük bir infiläk oldu. 

Aceba bu muvaffakiyetten 
sonra birka~ zaman rahat 
kalacak m1y1z? 

intepe bataryalan i~in bir 
~ok rivayetler dola§1yor. Ba
z1larma göre bu toplar ray 
üzerinde müteharrik oldugu 
i~in icabmda mabfuz bir itü
nele saklamyormu§. Halbuki 
hakikat halde bu bataryalar 
münasip bir hendege saklan
mI§ ve elimizde ne munta-
zam bir harita ne de tayyare 
plänlar1 olmad1g1 i~in bunla
rm hakiki vaziyetini bilmi
yoruz. 

12 May1s <;ar§amba -Sa
bahm saat ikisinde Frans1z 
ve ingilizler mü§terek bir 
hücum yap1yorlar ve bir mik
tar yer kazamyorlar. 

Bugün iki Alman denizalb 
gemisinin Cebellüttarik bo
gazmdan ge~erek <;anakka
leye dogru geldikleri haber 
verildi. Bunun i~in ~ok ihti
yath davranmak Iäz1m eger
denizalb gemileri <;anakka
leye geliyorsa, denizden yap
hg1m1z bütün harekät dura
cak. 

- Arkas1 Var -

Salaheddin Kudüse 
Girdi 

Saläheddini Eyyübi, harb hareketlerini 
bir saat makinesi gibi hareket ediyordu. 

Kuyvetlerini aklm hayret verecek bir ~abuk
lukla bir taraftan pte tarafa ahyordu. 

Saläheddini Eyyübi yüksek ve harb mey
damm en iyi gören bir tepeden kumanda 
ediyordu ve yanmdakilere : 

- Zafer bizimdir. Rcno denilen katil 
herifi de ben kendi elimle öldürmege ahdet
tim! diyordu. 

Saläheddin, Aslan, Tugrul, Mahmud ve 
Seyid Abdal beylerin idaresindeki hareket 
kollarmm hareketlerinden ~ok memnundu. 

lki taraf ordunun ~arp1~mas1, ~ok korkun~ 
ve kanh olarak devam ediyordu. Kudüs ~öl
leri, tarihte az görülmü§ bir vaziyet ve hal 
i~inde kalmt§b: 

Kurukollar, a~ ve haris bir sülük gibi hi~ 
durmadan kan i~ip duruyor, oklar havada 
garip ishklar ~ahyorlar; ve bu sesler, sanki 
azrailin can toplamak i~in ~ok sür'ath u~mak 

( Hallen Sesi ) 25 MnRT 

~---------.-.----------------------------------------------------------------

Bay Mussolini mukadderat1n önümüze ~1kara
cag1 her türlü maniay1. yenmege haz1r1z diyor 

Roma, 24 (A.A) - Mü- m1yacak ve ltalyamn kar§l yolumuza ~1kacak her türlü 
cadele alaylarmm te§kilinin koyam1yacag1 hi~ bir hadise maniay1 büyük bir ceht ile 
on alhnc1 y1ldönümü inüna- ~1km1yacakbr Birer hakikat devirecegiz. 
sebetile QÜ~~ Venedik sa- olan bu §eyler bize etrafa Siyah kömlekliler ! 
raymm balkonunda halka hi- sükun ile bakmamizi temin Milletinin ta§1makta oldu-
taben bir nutuk! söylemi§ ve etmektedir. gu milyonlarca süngü bizim 
bu nutuk sürekli alki§larla B b' h k'k olarak bizim Avrupa sulhunu temin 

„ „ unu 1r a • at i~in yapacag1m1z te§riki me-
kar§1lanm1§br. au~e ~oyle kabul ediniz ve bunu kendi- 'd h' · · d" M" · t' sa1 e muza ir1m1z 1r. uca-
memi§ ir : nize bir siläh yapm1z. Mu- d 1 l 1 t kk'"t·· ·· e e a ay armm e~e u unun 

Siyah g~1?lekliler, bu a.n kadderatm önümüze ~1kacag1 16 mci yd dönümünde fa§ist 
ftalya tarihmde esash b1r her türlü i~i becermege ha- 1talya i§te bu suretle arz1 
and1r. Ve bu itibarla müs- zmz. Eger icabedecek olursa endam ediyor. 
takbel as1rlar tarafmdan yad ~ ~ ~ ~ t~ ~ ~ 
edilmege §ayand1r. Yalmz 
senede iki ü~ defa gözleri
mizi maziye ~evirrnek icap
eder. Zira ruhumuzda bizi 
istikbale sevkeden bir kuv-
vet vard1. Mazide biz bir 
avu~ insan idik. 

$imdi büyük bir kitleyiz. 
F akat §Uras1m kaydatmek 
gerektir ki bu kitle o bir 
avu~ insam ayni cür'et ve 
azim hissini ta~1yor Bugünkü 
hava gibi bulutlu ve karars1z 
olan siyasi iklimde italya 
sükiin manzaras1 arzediyor. 
Zira italya garek ruh ve ge
rek siläh itibarile kuvvetlidir. 
Bütün italyan milletine §Unu 
demek isterim ki, hi~ bir 
hadise italyay1 §a§km avhya-

------••-------
Ayasofya 
Kaym1yor 

Bir hi~ yüzün-J 
den cinayet i 

[ Ba§taraf1 1 incide ] 
sun, bu evden pk git) di
yorlard1. Sözleri camma tak 
didi, ben de ~ekip vurd um. 
vurdum. 
Demi~tir. Bir muharririmiz; 

dün katille görü~mii§tür. 
Katil; kavga s1rasmda te

neke ile ayaklarma vnruldu-
gu i~in ayagmdana yarah va . 
ziyette idi ve yalmayakb. $u ' 
sözle~ söylemi~tir: 

- Aileevinde bir su tu
lumbas1 var. Bu tulumbadan 
su ~ekilirken bile bana ka
ri§iyor, mütemadiyen haka
ret ediyorlard1. Dedi koduyu 
bir türlü b1rakm1yorlard1. Ai
lemle arr m zdaki ge~imsizligi 
körükliyorlard1. Ben de vur
dum. 

Adliyeee tahkikata devam 
edilmiktedir. 

-----oo-~-

Altay 

Atatürk 
ilc 1\ra bistan l(rah 
aras1nda c;ekilen tel 

yaztlan 
Ankara, 24 (A.A) - Ara

bistan Krah ibnisuud Haz-

retlerile V eliaht Hazretlerine 
yap1lan suikasd münasebetile 
Reisicümhurumuz Atatürkün 
gönderdikleri tel yaz1s1 ve 
kar§1hg1 ?§ag1dad1r: 

Suudi Arabistan Krali 
ha§metlii Abdüläziz ibnisuud 
Hazretlerine : 

Mekke 

Zab §ahaneniz ve veliahd 
hazretlerine kar§I yapilan 
suikasttan kurtuldugunuzu bü
yük bir memnuniyetle haber 
ald1m. Bu münasebetle gerek 
zab §ahanelerinin ve gerek 
veliaht hazretlerinin saadet 

ve saghk i~inde dsha uzun 
ya§amalarm1 yüksekten dile-
r1m. 

KAMÄL ATATÜRK 

istanbul (Hususi) - Bir 
gazete, Ayasofya müzesinin 
~imal tarafmda y1k1lm ve 
~ökme eserleri görüldügünü 
yaz1yordu. Bu haber dogru 
degildir. Müze beh~esinde 
hafriyat yapan Alman müta
hass1slar gibi idaresi de bu 
haberin inamlacak taraf1 ol
mad1gm1 söyliyor. Ü~ y1l ön
ce yine böyle bir §ayia pk
m1§br. Fakat diyörlar ki: 

AJt1nordu Kamäl Atatürk hazretleri 

l:> h f' l l Türkiye reisicumhuru 
~u a ta <a r~1 H§Iyor i Ankara 

- Ba§tarafi l incide - 1 Suikasttan kurtulmam1z dc-
spor - Göz tepe, hakem Iay1sile vaki tebrikäh devlet 
FehITi. lerine te§ekkür eder saadet 

Halk sahasmda sabahliyin ve refahm1z1 temenni ederiz. 
saat 9 da K. S. K. Türk- ' Abdülaziz 

„- 1400 yildanberi ayakta 
duran bu tarihi bina mahet 
i~in kayma ihtimali olamaz 
ve yoktvr." 
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spor ( B ) tak1mlan. 
Saaat 11 de izmirspor -

Altay ( B ) tak1mlan kar-
§lla§acakbr. 

mecburiyetinden ~1km1§ kanat seslerini and1-
r1yordu. 

Kahraman, iri ve din~ sava§ erlcrinin na
ralar1 cidden deh§et verici idi. Y aralananlarm 
inleme!eride tahammülü mümkün olm1yacak 
derecede ac1kh idi. 

Ölenlerin son sadalar1 ise büsbütün ba§ka 
idi. Has1h. ku§larm bile pek az ge~tigi, vah~i 
hayvanlarm bile sükunetini pek az bozdugu 
bu ~öl, §imdi mah§erden bir nümune idi. 

Harp edcnlerin hepside tarn bir heyecan 
i~inde idiler, atlarda insanlar kadar asabiyet 
i~inde ve yeleleri darma dagm1k kai"§l tarnfa 
abhyorlar idi. 

Ge~en bahiste söyledigimiz gibi, ag1r z1rhh 
$övalyeler Saläheddini Eyyübinin ~ift z1rhh 
askerleri üzerine temerküz edici bir !lekilde 
sald1rd1klar1 zaman, Saläheddini Eyyübi 50 
süvarilik hassa müfrezesiyle tepeden sava~m 
arasma indi ve bu elli süvari, ak11Iara hayret 
verecek bir muvaffak1yetle Hilal ordusu ara
smda bu günkü telefon ve sair haber ve mu
vasala vas1ta!ar1 vazifelerini görüyorlard1. 

Bu süvariler, muhariplerin cidden cn bü
yük kahramanlar1 idiler. Saläheddini Eyyübi
nin bir emrini bir tarafa gönderirlerken, 
mü§kül vaz!yete dü§mÜ§ sava§ arkada§larma 
yard1m ederler, hem emirberlik vazifesini 
görürler, ham de mevzii zaferler temin eder• 

----···---
Elen 
Divanharb1 

(Ba§tacaf1 1 incide) 

suretile kendini göndermi§
tir, 

Mesela Proiya gazetesinin 
donanma i~in a~ml§ oldugu 

ianeye bir ka~ gün zarfmda 
ü~ milyon drahmiden fazla 
miktarda kaydedilmi§tir. Tay
yare i~in de bir ~ok ianeler 
toplanmt§br. Köylüler, cema
atlar, mesleki cemiyetler ve 

hususi e§has alicenaphk sa
hs smda bir birlerile adeta 
müsabaka etmektedirler. Ati
na ve Pire }ehirleri ile diger 
~ehirlerin biri birer tayyare 
hediye etmi§lerdir. Otomobil 
§Of örleri sendikas1 da bir 
tayyare hediye etmi§tir. 
Amele ve gen~ talebe tara· 
fmdan verilen iane miktan 
bir milyon drahmiye balig 
olmu§tur. 

Ba~bakanm zevcesi madam 
<;aldaris de isyan kurbunla
rmm ailelerine yard1mda 
bulunmu§tur. 

Elenikon Melon ba§bakan 
<;aldarisin bir heykelinin di
kilmesi i~in iane listesi a~
IDJ§hr. 

Casus Laver 
Tekaüd OJd11 

Vak1a Kö~küne (:ekil 
F aka t Dü~ünceleri 

Belli Degil 
Harbi umumide, arablat' 

aleyhimize ayakland1nn•~ 
hususunda büyük bir rol or 
nam11J olan me1hur fngiliS 
casusu Lavrens tekäüd o~ 
mu§, son zamanlarda asket1 
tayyarelerde ustaba11hk biJ' 

· metini birakm11br. 
Londrada ~1kan Daily 'fe· 

Jegraph gazetesinin Briddiog 
ton muhabiri, gazetesine ~11 

maliimab göndermi1tir : 
"Miralay Lavrens art1~ 

tayyareci ustas1 ~avv degil· 
di. Kendisi ingiliz hava kuf 
vetlerinden ayrahm, ve oor 
setteki kötküne ~ekilmiftit; 

Lavrens, dört aydanbetl 
Briddingtondaki askeri taf 
yare müfrezesinde ustabaf 
olarak ~ah§1yordu. Arbk ref 
mi hi~ bir s1fab kalmaOJ~ 
ve timdi 1~ 7 senesineer 
(<;öl isyam) namile nqretti• 
gi ~avv nam1n1 alm11br. 

Miralay Lavrensin, Bridini 
tonda bulundugu zaman stf" 

tmda bal1k~1 gömlegi oldU' 
gu halde harp tayyareleri~ 
sabih hedeflerini düzelt~ 
ile me,gul oldugu görül8' 
yordu. 

Layrensi yakmdan tamya~ 
bir adam bana §U malülP•' 
b vermi§tir : 

"Lavrens askeri tayyart 
kuvvetlerinden büsbütün •Y' 
rild1. Briddingtona giderkell 
s1rhnda sivil elbise y.,d>o 
~apkasiz olarak bisiklel 
ile Dorget gitti. latik~ 
aid tasavvurlar1 mahim de' 
gildir.„ 

Halkm Sesi - Casas Laf"' 
rensin tayyarecilikten, ca· 
susluktan ve sairedera "'~ 
ge~erek istirahat kC>fesine 
~ekilecegine inanmak safdU' 
runluktur. Bu adamm tek•' 
üde sevkedilmesinden sont• 
degil fakat baz1 gazete}ere 
göre öldükten sonrada te1'' 
rar faaliyete ge~tigi göriil' 
mü§tür. 

Muglada 
Hastahane 

Mugla 24 ( A.A ) - ttu' 
susi muhasebe tarafind•~ 
yaptmlan hastahanenin yessl 
pavyonu merasimle yap1l: 
m11br. Bu pavyonun ayfl' 
zamanda rontken cihaz1 d• 
olacakbr. Rontken bu sess' 
sahn almacakbr. 

Mugla 
Fidanl1g1ndaJJ 
J)ag·1tilan fidanlar . 
Mug!a 24 ( A.A ) - i~' 

y1l önce F ethiyede hus~ 
muhasebe tarafmdan kurul~ 
fidanhktan bu y1l 2500 ~ef' 
cms aga~ fidam dag1b)1P1f' 
br. 

-------oo~-----

DüzeJtme „ 
Dünkü (<;anakkale) teftl~ 

kam1zm met'ninde biiyi1 
taarruz ademi muvaffak1ye~ 
ugrayor deye dogru yaz1IO' . 
isede ba§hgmda tertip seli~ 
olarak (ademi muvaffakaye~ 
sizlige ugrayor) gibi g_ait'O' 
bir §ekilde dizilmi1tir. Os 
diler ve tasbih ederiz. 


