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BABES ITALYA ARASINDA 
Kamutay VENiZELOS SUSMIYOR Eritre hududunda yeniden kanl1 ~arp1§malar 

oldu. italya Habe§ hükiimetini protesto etti 
Roma (Radyo) - 23 - 24 1· Habe~ler ate§le mukabele 1 smda bir italyan ncferi yara 

Topland1 1 Üc ay sonra """"Yunanistanda 
Ankara, 25 (A.A) - Bu- 1 k II k .1 A d•I k d• 

~ün Fikret Silaym ba§kanh- ra 1 1 an e 1 ece 1yor 
gmda yap1Jan kamutay top- italyada bulundugu s1rada ' manm neye mal oldugunu 

Mart gecesi Habe§ - Eritre etmi§lereir. Bu hädise esna- lannn§br. 
hududunda olan kanh hadise Ate~e mukabil ate§ a~an 
bura mahafilinde yeniden italyan kuvvetleri, Habe§ 
asabiyet uyandirmt§br. askerlerini püskürtmege mu-

lanhsmda müzakereye ba~- kendisile görü§en bir gaze- ben biliyorum. 
lamrken Kars saylavi Yusuf teciye asiler reisi Bay Veni- - Yunanistanda hädisele-

lt 1 b-k~ · Ad" Ab vaffak olmu§lard1r. Hahe§ler 
a ya u umeb is a- den bir ö)ü vard1r. 

Ak~ora ve Tokat saylav1 l 1 .. l · t" · k d 1 b. k"J . . .. .. . . . d" ze os §UD ari soy emI§ ir: rm ya m a nas1 ir 'e 1 
Fa1km olumlenm b1l iren it l h„k. f b . t alacagv l fikrindesiniz? 
tezkercler okunarak hahra- a yan u ume 1 em a-
lanna bürmeten sükiit edil- mami.e serbest b1rakm1§br. - o~ aya varmaz kralb-

badaki sefirini Habe§ hükii- 'llwr-==--

hleti nezdinde ~iddeth pro- 1·talya _ Avus-
testoda bulunmtya memur 
ctrni§tir. t 0 2 

Buraya geien maliimata uryay1 -
göre hadise §U suretle o{- y endi 
hlu1tur. 

Viyanada yap1lan halya ile 
Avusturya milli tak1mlar1 
arasmdaki ma~ biiyük bir 
galabahk önünde oynanm1§-

Cece yaris1, havamn ka
ranligmdan istifad~ eden 
liabe~ askeri kuvvetleri ltal 
Yan hududuna girmi§ler ve 
~ ~ 
•r kilometre kadar i~eriye Birinci devreyi 0-0 bera-

•okulmuslardar. berlikle biten f talyanlar ikinci 
ltalyan hudud müfrezeleri devrenin 7 inci ve 37 inci 

ltiu farkina varmca: Habe~ hudutlanna gönderi- dakikalarmda iki say1 yapa-
- r k·1 ! Jen f talyan ba-.: kumandad1 k f k ·k· ·1 A ~e 1 . . . -r ra s1 ira ar§I 1 1 1 e vus-
Enirini vermi~; bu emre GENERAL GRAZIYAN turyahlari yenmiflerdir. 

mi§tir. 
Tekrar miizakcreye ge~il

dig! zaman ba§kan muvaf1k 
görüldügü taktirde ge~en 

dcvrede oldugu gibi bu dev
rede oldugu gihi bu devrede 
de kamutay toplanblarmm 
saat 15 te yap1lmasm1 ileri 
sürrnü§ ve bu kahul edil
mi§tir. 

Kamutay bundan sonra 
gündeliginde görü§ülecek 
bir§ey olmad1g1 i~in Per§em
be günü toplanmak üzere 
dagdmi§br. 

lngiltere ile Almanya Ar~:d~„ M- ü-za_k_e_r_e-le_r __ b_a_§_la-d1. Müza 

kerele~in neticesi Streza toplant1s1n ~t esas te§kil edecek 
Berlin, 25 (A.A) - Res- yapdacak konferansta göz- 1 ya Bulgaristan Alman misa-;; metleri Alman silählanmasm1 

lllidir: den ge~irilecektir. lini takip ederek mecburi as- Balkanlarda sebep oldugu 
Sir Con Saymen, bay E- Fransanm Almanyanm 16 kerlik hizmetini kabu) ettik- gerginligi Paris ve Londra 

den ve lngiliz büyü el~isi bay Mart tarihli harcketi üzerine leri taktirde Kü~ük anla§ma hükumetlerine bildirmege ve 
Fips ile müzakereler bu sa- uluslar kurumuna yaphg1 ve Balkan andla~mas1 devlet- bu memleketlerin sulh mua-
b,h saat 10,15 te bay Hit- müracaat 15 Nisanda fevka- lerinin seferberlik ilän ede- hedelerinde degi§iklik yapil-
lerin nezeinde ba§lama§br. läde toplanacak olan uluslar ceklerini tekzip etmektedir. mas1na bütün vesaitile maha-
~üzakerede bay Fon Nörat kurumu konseyinde görü§Ü· Eununla beraber zannedildi- lefet etmege karar vermi§ 
de silähs1zlanma meseleleri lecektir. gine göre Balkan andla§ma- olduklanm biJdirmege Balkan 
i~in bay Hitlerin fonde dö Bükre§, 25, (A.A) - Si-

1 
sm1 te~kil eden Yunanistan andla§masa Ba§kam Bay Ti-

~~VUara olan bay Ribertrop yasal mahafil Macaristan ve- Yugoslavya, Türkiye hükii- tuleskoyu memur etmi§tir. 
lll"Zlr bulunmu§tur. ~ r~1 1i;11 11;11 ~ 11;11 1i;i1 1i;i1 1i;11 1i;i1 1i;~ [•] 

P.tüzakerelere öjj'le vakti e';y Tit~lesko "'" K1sKAN" BiR ""'.A ~iK 
k11a bir fas1ldan sonra tek- ~ ~ 
rar ba§lanacakbr. Belgratta 
S londra 25 ( A.A ) - Sir 
d~n Saymen ile bay Eden 
il un ögleden sonra tayyare 
.e berline gelmi1lerdir. fngi-
Ut„ Al ·· „ I · b man goru§me erme u 
~bah ba§lanmithr. Konfe
;~ll11n a~1lmasanda bir tarafta 
&Ir ~on Saymen, bay Eden 

erlin sefiri Sir Erik Fips 
~e bir taraftan da bay Hit
t r, Baron Fon Nörat ve 
~ 011 Ribentrop haz1r bulun
d lltlard1r. Görüfmelere yar1n 
~ani edilecektir. <;ar§amba 
d 6 Sir Con Saymen Lon
~'Ya dönecek ve hay Eden 

Oakovaya bareket ede
tekti r. 
\' Pttoskovadan sonra Var§o-
0~ \re Praga ziyaret edecek 
l an Bay Eden 4 Nisanda 
e:lldraya dönecegini ümit 
N·lllektedir. Bay Eden 11 
•l'laanda seyahati neticeleri 
b~ kabine ve parlementoya 
~r raporla bildirecektir. 
~ 1111ltni vaziyet lngiliz ba-
1,'11lann1n raporlarile aydm
Q 

11
11111 bir tekilde Strezada 

\':Y
8

.Pv1ussolini ve Bay Lava! 
•r Con Saymen arasmda 

Beigrat 25 (A.A) - Bay 
Titu)esko ve refikasa buraya 
gelmi§ler ve istasyonda bay 
Y evti~ ile refikas1 tarafm
dan kar§1Janm1§lard1r. 

-------··-------
Yang1n 

Bvvelki gece sabaha kar§I 
Ba,turakta bay Abdullah 
Sakibin dükkänmda bir yan
gm ~akarak baz1 e§yalar yan
m1§br. 

Dükkän 12000 Iiraya sigor
tahd1r. Magazada 9000 lira 
kaymetinde mal lhulunmakta 
idi. 

Rakibibin agz1n1 par~alad1 
g1rtlag1n1 da kesti 

Beyoglunda oturan Burhan / 
adinda biri ge~enlerde bir 
kadmla tam§ml§ ve görü§me
ke ba§lam1§hr. Fakat osn 
zamanlarda ayni kadmla 
Mustafa admda ba§ka bir 
adam da münasibet peyda 
etmi§ti. 

Burhan bir ka~ defa ka
dim Mustafa ile konu1urken 
görmüt ve ayrilmas1 i~in ka
dm1 s1k1§hrd1g1 gibi Musta
fay1 da tehdit etmi§, fakat 
Mustafa bu gürültülere al
dmt etmiyerek gene kadan
la konu§mu~tur. 

Kadm1 fena halde kaska
nan Burhan dün akfam Mus
fafaya raslaymca b1~agm1 
~ekerek atdm1§, fakat b1~ak 
yandaki d1vara ~arparak k1-
r1lmi§hr. Burhan b1~agin k1-
r1lmasma ragmen Mustafay1 
sa~larmdan yakalad1g1 gibi 
k1r1k b1~akJa agama par~ala
m1§ g1rtlagmdanda ag1r su
rette yaralama§hr. 

Agza ve bogaz1 bar~alanan 

Mustafa 'söz söyliyemiyecek 
bir halde hastaneye kaldml
m•§, zab1ta Burham yakala
y1p adliyeye teslim etmittir. 
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lzmir askerlik 
1ubesinden: 
o~ ayda bir maa, alan

larla on senelik maatlarm1 
alarak hazine ile aläkalara 
kesilen §ehit yetimlerinin §U
beye müracaatla kayt ettir
meleri evvelce ilän olundugu 
halde pek ~oklarmm ilämn
dan haberdar olmayarak kayt 
harici kaldaklan tetkikatm
dan anla§1lm1§ ve keyfiyet 
tekaüt tubesinden sorulmu§· 
tu. Gelen emirde bu gibi 
kayt harici kalan §ehit ye
timlerinin ellerindeki vesa-
ikleriyle Nisanm 25 nci günü 
ak§amma kadar acele 1ube 
hesap memurluguna müra
caat etmeleri ve bundan 
sonra geleceklerin nazar1dik
kate ahnm1yacag1 ilän olu-
nur. As. $. Rs. namma 

C. Himalay 
~ .~.lk. ; ..!'~-...' ":._~,_...--~ ::-c&!<.'!'~~i;fl;:~.Z!!i 

Bunun i~in bir ka~ gün ital- gm yeniden kuru!acagm1 size 
yada kalacag1m. italyanm §imdiden daha haber vere-
bana kar§l müsaadckär olm1- bilirim. Daha önce degil, 
yan duygular beslediginin zira bir günden bir gilne, 
zannetmiyorum, Bunun aksi söylenilenlerin aksi yap1la-
daha dogru olur, degil mi? maz. Fakat günün birinde 

- Y ani, Balkan antla§- bir müessesan meclisi topla · 
mas1 dolay1sile mi? Sizin bu- nacak, intihabat yapilacak 
na muhalif oldugunuz temin -ve bu tabii bir komediya 
edilmi§ti. olacak- ve sonra kralhk 

- Pardon ! . Ben biläkis yeniden kurulacakbr. Göre-
andla§may1 tasvip ederim. ceksiniz! 
A~1k~a muhalif oldugum - Neden kralhgi buka-
nokta, biti§ik protokolun kar kötü görüyorsunuz? 
3 üncü f1kras1dir. Bu proto- B. Venizelos biraz hayretle 
tokola göre italya bir Balkan yüzüme bakarak: 
devletile birlik olarak diger - Ger~ek, mefl'Uti bir 
bir Balkan devletine hücum kralhga pek o kadar dllf-
ederse Yunanistan ftalyaya man degiJim. Fakat benim 
harp a~acakhr. istemedigim §ey... Tekrar 

„Her taraf1 sahil olan ve tahta ~1karilmak istenilen 
mühim §ehirlerinin en ~ogu hükümdar m1d1r sanayorsu-
deniz k1y1s1nda bulunan Yu- nuz? Hayir! onun tabs1na 
nanistan korku verici bir karJ• bir diyeceiJm yok .• 
donanmaya malik olan iatal- Fakat, 11as1I diyeyim, etrahm 
ya ile nas1l harb edebilir. saranlara muhalifim. 

„ 1922 deki Korfo hädise- Ve gürültülü bir kahkaha 
sinden beri, italya ile ~arp•§- ile bu sözünü tamamlad1. 

IHll .... ~MUH .......... .,.._111&1--.llJIUlllllllllllllllllUHllllllllllllUIUllUllllHHlllllllUIU-.-----1---

Venizelos Susmuyor ! 

ihtiyar asi kimin elinde kuklahk ediyor ? 
~-•'-'-.a.J'-' .:.:;.:.~~::@;F.i:A~~!m;~~~;m:ii:m::;i!S;l!DE2ZJi!BllZilliM!!:"'-'6!~ 1 1 

lledeli Nakdi Efrad1na: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1m U ' Y apbramz. En saglam yerli mabndan ~ifte provah 
Z a ~ifte diki, ·Serpuf ve „ T ozlukla birlikte alb liradan 

sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1hr. Eski Pitpazar1 No. 15 - 17 Telefon • No. 2042 



Sahife 2 

Y edinci n1eclis 
Zekiye - lslim 

Zekiyecijim? 

Aran1yor 
Adanada Milli mensucat 

fabrikas1n1n yeni tesis edi
len iplik makinalar1 ve do-
k11ma tezhählarmda ~ah1mak 
lzere 600 kadar it~iye ihti
ya~ vard1r. 

1 - lblik makineleri ve 
dokuma zezgihlarmda ~ah1-

Zekiye 
(Betafetle) 

Efendim ! 
lslim 

Meger ne talihsiz adam
m1t1m. Seni yanunda gördük 
~e ne samyorum biliyormu
sun? Bir melek benim i~in 
aemavab b1rakm1t ta bu ka 
ra t'Jpraklara inmi§ samyo-
rum. kendimi feytandan al
~ak gorüyorum. Kendiken
dime feytan insaru aldad1r. 

m•t ve ite vakif olmahd1r. ben bir melegi ifgal ettim, 
2 - Eski iplik makinala- diyorum. <;ocuk ! Ni~in be-

nnda ~ahpn bir it~i on bir 
saat mesaisinde 150 - 200 
kurut kazan1r: 

3 - - Dokumada iki tez 
gih kullanan iyi bir it~i ise 
yine on bir saat mesaisinde 
bet top ~1kanr ve beher 
top i~in 40 kurut ücret al
digma nazaran 200 kurut 
kazanir. 

Yeni tesis edilen makina
lanm1z son sistem oldugu 
i~ bu makinalarda eyi bir 
1urette ~ahtan amelenin da
ha fazla kazanabilecegi kuv
vetle muhtemeldir. 

4 - Fabrikamn it~ilerin 
i~in kendi aralarmda tesis 
edilen istihlak kooperatifin
bütün ihbya~Jan piyasadan 

nim i~in bu ballere geldin, 
ni~in beuim i~in bu ballere 
geldin, ni~in o güzel vücu
dunu benim yolunda toprak 
tokrak edeceksin? 

Zekiye 
Ah ! Gönlümü de ahrete 

par~a par~a göndermek mi 
istiyorsun? Ben sana ne yap 
hm! Bir melek mi zannedi
yorsun? Zihnimde bin türlü 
sekiller yapard1m, yine he-
pisini bozard1m. Yine birini 
sevmezdim. Ömrümde„.. Me 
seli bizim miralay kadar 
babahga yak1t1r bir adam 
tasavvbr edemedim. 

Gönlüm merhume ninemi, 
merhum karde§imi dü§ünmek 
ten batka eglence bulamaz
d1. 

daha ~ok ucuz bir tekilde 
temin ve tedarik edilir. Be
kir ameleler her zaman ko-
operatifin lokantasinda si- Seni görünceye kadar gön 
cak ve nefis yemekler bu- lüm her vakit kay1plar ara-
labilir. smda, her vakit mezar i~in-

5 - Fabrikamn hususi de gezerdi. Seni gördüm. San 
hastanesi ve : daimi doktoru ki batka bir dünyaya gel-
oldugundan her hasta ame- dim. 0 zaman hayat ne de-
lenin tedavisi fabrikada ta- mek oldugunu anlad1m. 
rafmdan temin edilir. Vefas1z ! Beni b1rakacak-

6 - F abrikam1zda ~aht· bn da mezar1n kucagma ko 
.mak arzusunu izLar eden tacaktm öyle mi? 
amelenin Adanaya kadar Benim dünyada senden 
tren veya vapur masraflan ha,ka camm olmadigmi bi-
fabrikaca temin edilir. ~u 
kadar ki bir it~inin en ata· liyormusun? Sen kaybolursa11 
ia bir sene fabrikada ~aht· Zekiyeciginin ayakta gezer 
magi taahhüt eylemesi tart- bir cenaze kalacagm1 hi~ 
br. Bir seneden evvel itini habrma getirmedin mi? 
terk eden i~in yap1lan mas- (Aglayarak) 
raf istihkakmdan tevkif edi- Kah askere gidersin beni 
lir. b1rak1rsm. Kah ölmege gi-

7 - Toplu surette ame- dersin. Yine beni birakmak 
le geldigi takdirde bunlann istersin. 
yatip kalkmalan i~in fabri- lslim 
kanm amele evlerinden al- Sus Allah a,kma sus. Be-
b i(itiye bir oda tahsis edi- ni yetim ~ocuklar gibi ba-
lir. g1ra bagira aglatacaksm. Ba 

8 - Umumi hifz1ss1ha na yürekte ne varsa meyda-
kanunu mucibince it~inin on na döktüreceksin. Yüregim-
iki yaf1ndan on olb „ yatma 
k d deki esrar1 sana söylemeye-a ar olanlann ise yalmz 
gündüz mesailerinde buluna- yim de kirne söyliyeyim. Ze-
bilecekleri cihetle fabrikamiz kiyecigim sen beni al~ak 
da ~btacak amelenin en zi- zannetmezsin degi( mi? Mi-
yade onalb ya,mdan yukari ralaya söz verdigim zaman 
olanlar1 kabul ve tercih e- vatamm1, sonra senin de be 
dilir. nimle beraber gelecegini dü-

Müracaat mahalli : tündüm. Habrma yanht yal-
Mezkür fabrika lzmir ve Dlf feyler gelmit. Senin be-

havalisi ,mümessili raber gelecegini dütünme-
AH MET EHEM seydim. 0 kadar ferahh, o 

BULDANLOGLU kadar tevkli söz veremez-
Gazi Bulvan No. 23 Tel. 3991 dim„. 

Telgraf: EHEM [Arkas1 Var] 

~fOl.~~~~~~HO+~~~~~~*~~~~~~ ! BeynelmilelParis panaYJ.nn1 ~ 
~ . t d. • :lc * z1yare e 1n1z ~ 
~ 1~ MAYISTAN 3 NISAN 19~5 E KADAR ~ 
§ Fazla mahin1at aln1a k i'.;in lzrnir Frans1z] :t * Ceneral konsolosluguna veya lzmir :f: 
~ Frans1z Ticaret Odas1na rniiracaat .- ~ 
~~:~~i()fo~~<fOt.~~-:rc~ 

( Hallan Sesi J 

Y 1rt1k paralar nas1l degi1ecek 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~ ·~~· 

l)egi~tirn1ek i~in ~1erkez hankas1nda bir 
gi~e a~ild1 ... 

Y1rbk paralar1n piyasada edilmektedir. 
kolayhkla ge~memesi baz1 Piyasada bir ~ok müesse-
tikiyetlere yol a~1yor. seler delinmit käg1d paralan · 

Merkez bankasmdan aldi- ! ka~ul etmiyorlar.. Halbuki 
g1m1z malumata göre, banka- . tabmatnamede delik parala-
da eskimit paralarin degii· j r1n te~av~den kald1nlacag1 
tirilmesi i~i bir gife tabsis na da1r b1r kryd yoktur ve 

d'I · ti böyle parahr Merkez ban-
e 

1 
mit r. kasmda kabul edilmektedir. 

Kirlenmif, rengi urmut ! 

1" -··- 1 veya par~alanmak suretile y ß J 
y1rt1rmlf olan panknotlarla unan - u gar 
yanm11 ve kavrulmut olup ' ff d d d 
ta ~er~evesi i~indeki sathm- U U UD a ---00,----dan eksilmemit käg1d para-
lar en az bir seri ve bir sira 
numaras1 a~1k~a okunabil
mesi tartile tam bedeli mu
kabilinde bu gitede degi§ti
riliyor.I 

'Y u na n Zahitleri Hulgas 
Ordusuna 'fe~ekkür 1 

Ettiler 1 

1 tB 00 ------

I~en yükün1ü yerine gctirdi111. Babana söy~e-
dim, o, isterse gönderir, istemezse göndermez, 

Tin1u~in güciiyle aln1as1n1 bilir 
Yigit alp ba11n1 önüne eg- j Sabiha, yegitin penbelefd' 

di, tuhaf o Temurcinin buy- ! gürbüz yüzüne dikkatla bak" 
rugunu ~oktan unutmu§tu, 1 ti, i~inden kaymyan sevgiJi 
ba§ka türlü duügular tati· belli etmemege ~ab~ 
yardu„ B11 batunun tatb ba- OIJUD maksad101 ketfetmd 
k11lar1, ne yaman ve yurou- istiyordu, gayet tath bir te 
tak sözleri vard1. Onun dü- bessümle fU sözleri a&yleci 
zenli sesi sanki bir musiki - Siz timdi o tarafa d30" 
idi, yigitin bütün asab101 ha- miyecek misiniz, orduda da" 
rekete getiriyordu. Her ta- imi bir itiniz yok mu? 

- Dediklerinin ~oguo• raf1 neden sars1hyordu„ Yü-
anlamad1m amma, ben gd" 

reginden f1§k1ran bu 1bk ve ginciyim. bir yerde mutld 
tath teyler ne idi. 0, „ses 

i'im yok. Böyle tam bedelile degi
tecek paralari bütün mües
seselirin kabul etmesi mec
buridir. 

Sofya, {Hususi muhabiri
mizden) - Bulgar - Yunan 
hududunda Nevrekopun ce
nubunda Drama ~ösesi üze
rind'.!ki Bulgar karakoluna 
dün bir Yunan binba„1s1 ge
lerek oradaki Bulgar hudud 
zabitile g örü§mek istedigini 
söylemi~ ve görü§mÜ!]tÜr. 

git hakamna selamler1m1z1 _ Paki buradan aynbnd 
' söyle" diyecegine "burada nereye gideceksin? . 

kal, münkü buyrugum albda Ostiikarci yine gözlerill' 

Käg1d para par~alanmad1g1 
haldc satbmm bir a1sm1 ek
silmit o~ur.ia degittirilmesi 
icin bir seri i numarasile iki . 
s1ra numarasmm veya bir 
stra numarasile veya bir seri 
ve bir s1ra numarasile maliye 
vekilinin imzasmm tam veya 

yar1dan fazla k1smmm mub
tevi bulunmasi läz1md1r. 

Böyle paralarm k1ymeti sat
b1mn noksanbgma göre be
sah ediliyor. 

Par~alanm11 banknotlara 
gelince, par~aya ayr1lm11 kä 
g1d paralar, her par~as1 ayni 
seri ve sira numaralar101 
muhtevi olmak tartile degit
tirilebilir. 

Yunan binba§1s1, son isyan 
esnasmda huduttaki Bulgar 
k1taatmm Yunanhlara kar„1 
gösterdigi düriist hareket ve 
dostluktan dolay1 Yunan k1-
taatmm te1ekkürlerini bildir
mi§, Bulgarlarm bu dost~a 
hareketinin Yunanhlarca ~ok 
takdir edildigini, kendileri
nin de Bulgarlara kar§• ayni 
hisleri bes!ediklerini ve istik
balde bu dostca münaseba
tm devam1m istediklerini söy
lemif, beyanahnm daha yük
sek makamlara iblägm1 rica 
etmi,tir. · 

bulun, yuzume saatlarce, yere indirdi. Hi~ cevap vet' 
günlerce, haftalarca bak„ medi, pek saf ve bagm bit 
dise daha iyi olmazmiyd1„. bakilila tekrar Sabiha Ce.oi' 

Ne cevab verecegini bile- lenin yüzüne bakb. lki pit' 
miyordu, yalmz §a§km ve Ianta gibi parlak tomur~ 
pcri~an Sabiha Habibenin kirpiklerinin ucunda belir 
yüzüne bak1yordu, bakb~a o mitti. 

(Arkas1 var) sivah ve iri gözlerin derin
liklerine gömülüb gidiyordu. 
Sabiha Yigitin hi~bir §ey 
söylemcdigini ve cevab ver· 
medigini yüzüne pek algm 
bkqlarla bakbgm1 görünce 
bir daha sözlerini tekrarlad1: 
- Yigit, neye kar§1hk ver 

miyorsun? Hakanma dedik
lerimi anlat. Pek yak1nda ben 
babamm gönlünü yapar, Ti
mu~inin istedigi bac1 gönder 
tirim. 

Ütsükarc1 dogruldu, öm
ründ e ilk defa olarak bir 
insan kartismda yutkunuyor 

0 . ... 

Büyük Süley
man lokan 

· Hükun1et caddesi No. 
Son mü§terilerimizin arz' 

su üzerene tabildot yelD 
leri vermege ba1lad1k. 

Birinci yemekler -
tavuk, beyin, bahk 

lkinci yemekler - Pil• 
börek, makama 

Ü~üncil yemekler - Ulll 
tatl1lar ve kompostolar 

o~ par~aya ayrilmit käg1d 
paralardan ancak maliye ve
kilinin imzasmdan fazla ks1-
m1 paramn saglam ~tarafm
da kalanlar yar1 fiata degif
tirilebcliyor. Fakat böyle pa· 
ralann imzasmm, degi§tir
mege müsait olup olmad1g1-
m tesbir i~in Ankaraya gön- . 
driliyor, hususi bir komisyo
na tetkik ettiriliyor. 

Yunanistana bi mukabcle 
olmak üzere Bulgar Harbi
ye Nezareti ayni yerde; Bul 
gar zabitinin Yunan zabitle
rine Bulgaristanm, istikbal -
de de Yunanhlara kar§• ay
ni do1tlugu besliyeceklerini 

. ve §atahyordu, kendini top
lad1, gözlerini yere endirdi, 
yilzü bir elma gibi lnzird1g1 

Olmak üzere ( 45) k 
ru~tur. (1-1 

Tedavül vasf1m kaybetmit 
olan paralar bankaca iptal 

bildirmesini emretmittir. 
Hududdald Yunan, Bulgar 

k1t' a1an arasmda görülen bu 
• samimiyet Sofya s1yasi me

haiilinde iyl bia tesir birah.
ffil§br. 

halde fU cevab1 verdi: 
- Ben üzerime ald1g1m 

yükümü yerine getirdim, ba
bana söyledim, isterse gön
derir, isterse göndermez. 
Timu~in gücüyle almas1m 
bilir. Ben ötesine knitmam„ 

Sabl1k 
Birinci Beyler soka 

k1lenik olmaga müsait ~ 
numarah evler sabhkbr. 

ldarehanemize mliractt' 
lar1. 1-10 

~ .... ~ -tt......s „ . 3.r.~iz..i!:mmlll!ai~~~:!!i!l-m: _ _ „ 
Dört senedenberi iktidar 

mevkiinde bulunan Venize-VENiZELOSUN 

Marif etleri ••• 
---ffOOff --

Sab1k lntellices Servis ~efi 
BAZIL TOMSON'un Eserinden 
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Dört senedenberi iktidar n1 ~vkinde bulunan 

Veeizelos; Kralla hen1fikir olarak ' ..r unanis 
tan1n harbda bitaraf kaln1as1na 

karar vern1isti ... , 

lmparator tarafmdan bu l GÖBEN ILE BRESLA VA 
telgrafnamenin kenarma ya- KÖMÜR VEREN 
z1lan notlar dikkate deger VENIZELOSTU 
Kayzer, Kral Kostantinin J Göhen ile Bresläva, f ngiliz 
cevabma "gevezelik" diye filosu tarafmcian takib edil
not etmit ve altma fU mü- 1 dikleri esnada, Yunanhlar 
taleay1 yazmi,b: 1 taraf1ndan kömür verildigi 

Rusyaya kar§• bir barb haberi fngiltere ve Fransada 
i~in Türkiye ve Bulgaristanla malüm oldugu zaman, bu iki 
ittifak aktettigimi ve dera- memlekette nas1I bir infial 
kab bize iltihak etmedigi ve hiddet dalgasm1n kabar-

d1g1 herkesin hatmnda olsa 
fadkirde Yunanistana da dfüJ gerektir. 

man muamelesi yapacagim1 Bu Alman gemilerjne bita-
A1inaya bildiriniz. Bunu, Yu raf Yunan limanmda kgmür 
nanistanm Berlindeki sefiri almak müsaadesini kimin ver-
T eotokise bildirdim. Türkiye digini o zaman pek az kiti 
ve Bulgaristala ittifak1m da biliyordu. Bakm1z bu it nas1J 
kendisine söyledim." oldu? 

1 >s; kralla hemfikir olarak 
Yunanistamn harbte bitaraf 
kalmasma karar vermittir. 
Vensizelos 5 Agustos 1914 
günü kabinenin i~timamda o 
gece saat 2 de Alman sefi
rinin evine gelip kendisini 
uyand1rtt1f1m ve Kapa git
mekte olan iki Alman tica
ret gemisine kömür verilme-
sine müsaade istedigini söy
ledi. Yunan ba1vekili bu kö
mürün Göben ile Bresläva 
verilecegini bilmiyor degildi. 
Venizelos kabinenin i~tima
mda sözlerini fU suretle bil
dirdi. 

" - Bir gün evvel, ltiläf 
devletlerinin harb gemilerine 
kömür vermegi kabul etmit 
oldugum i~in, bitarafbg1 ih
läl etmemek maksadile, Al
manlara da kömür vermege 
mecbur oldugumuz fikrinde 
bulundum. „ 

Bu suretle Pire linamnda 
demirli bir Alman ticaret 
gemisi i~in kömilr :ieahbüd 
etmi§ olan Plock isimli kö
mür tacirine 800 ton kömür 
verilmesi hakkincla Pire liman 
reisine verilen emir, Venize
losun el yaz11ile ve kencli 

kartma yaz1lm11b. 
Venizelon, bu 

Yunanistana ve milttefi 
paha11ya malolacag1n1 anl• 
g1 zaman mes'uliyeti ke • 
sinde Hariciye naz1n 
M. Steriete yüklemek is 
Bu kartm. fotorafisi ma 
'- tta intitar ettigi zamall 
kikab itiraf etmek ve 
rafbk vaz fesinin icbarile 
reket ettigini söyliyerek 
dini müdafaa eylemeg. 
cih ett. 

F akat bu bitarafbk V 
losa muharib devletlerill 
milerino, kendi en yakl' 
manlanna gitmek i~in 
geien miktarda kömiir 
megi imirdi. Y oksa o 
800 ton kömür vererek 
reti harbiyelerini artt1 
degil. 

( Sir Bazil Tomson 
yan1byor. Eger Veniz 
iki Alman gemisine eo 
k1n Alman limanlanna 
mek i~in kömtlr vermrJ 
z1mgelseydi, bu miktar 
tondan sekiz misli fad' 
mak 1 liz1m gelirdi. 
Yunan sulanndan 
daki Vilhelmshafen 
binlerce ton kömtire 81 

bir mesafedir.) II: 
-Arku1 ~ 
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Bakkallara Müjde 

Son dereee hassas, saglan1, zarif ve 
oturak terazilerin1iz geldi. Her 

fevkindedir 

<lan1gah 
terazinin 

SATI~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 

~DEMl~) 1~arethan=sidir._"!'"'_,_„„ • .,..--~~~~~--
Nihayet kurt: 1 dum 

Di~ , ba~ agnlanndan hayat11n dai111i bir 
azaptan ibaretti. Fakat g1·ipin h~ni bu 1zhrap
lardan kurtardt. 

HASTALIGA 
Bu mevsimde korunamad1g1zdan kolayhkla yakalanmz 

onun i ~in cebinizde mutlaka 

Ferit SEL„.\1'1E'l' nezle ilüc1ndan 
Bulundur 

mamz 

BiR 
Ufak tedbir 

s i z i 
Tramvayda, 

Vapurda, 
Otobüste 

n1ikrop 

ve 
hastahktan 

korur 
Yalmz 

Üzerindeki 

lsme 
DIKKAT 
~l. Deposu: S. Ferit (Si FA) cczanesidir 
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4 

~bti*:k.1dr.*-*1ddc1ddc" 
20 Mart <;ar§ambadan itibare iki büyük filim birden Ht 
lki~e~melikte: -( T AN)- Sinemasm~:1. 3143 a 
1 - Yeni PARA MOUNT dünya hädisab 

2 - ~iiKi'nin can1bazhklan 

3 -
4 -

SE AN S L AR 
Hergün : Son A§kim 15, 19. Bolero: 17, 21 
Cuma, Cumartesi: Bolero 9, 13, 17, 21. Son A§kim: 

11, 15, 19. 
Per§embe: Saat 13 te ba§lar. 
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Bu Pillerin En Tazesini 
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fzmirde umumi deposu Suluhan civannda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

GOLD „ 
YALNl l 

Golt (Altm) tra§ b1~ag1 isve~ ~eliginden, mifünitrenin 
onda bir kalmhgmda olup dünyad:i e~i yoktur 

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

Ucuzluk Sergisinde 
'T'anesi 5 Kurus „ 

YÜKSEL RAKISI 
c Az zaman za:d1nda Kabada)'I 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 
~'~u~~~~~~~~~~:~f!l. f!l*M.*-.-. -~~~~~~~~~~.~~111" • * • * ••• 

~ TA YY ARE SiNEMASI T3~eJin 
i•s B U G Ü N 

Her yerdc satihr. ~larkaya dikkat ~ Albert Prejan - Danielle Darieus - Baron Flis ve 
001~ l1 li·ilIDJ1 ."1

• 1~1 ll ili .ß·ili:IJ.:!i~t·ili i:c: ,;;t·iriui:ID!·;iQ!r,rtJ.111 Jlr rfliitW!ll:lutlUJJi@ ~ "Blue - Bell Girls „ dans heyetinin temsil ettikleri 
~ E L ff A M R 1.d . d M'll~ 1§= "•" büyük Frans1z opereti = A aresm e 1 1 ,,_ ~ 11 

: Kütüphane Sinemasmda f ~·1 ( ) 
~ Dünya sinemac1hgmm nadir yeti§tirdigi §aheserlerden : ~ •• D E D E •• 

i ~OPENvEA~KLARI EI 
! Polonyah dahi sanat .üs!ad1?1? me§hur eserlerine il- : : 
~ ham veren a§klarmm"' h1kayes1d1r. ~ f!l•s 

~ iläve Olarak: ~ 1 Paran1ount Jurnal No. n S • 
~ l"..n.r_ .• ;~~tu& &l& GE ~:::::.m D 

Gen<;Iik - Eglcnce - A~k - ~luzik - Dans 
AYRICA: 

~openin Gece Enini 
Büyük ve dahi bestekinn kendi bestelerile 

süslenen lähuti bir §aheser 

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

~ SEANSLAR ~ · 
j . Bugün: 1.5 - . 1 ~ -. 19 ve 21 dedir. · 11' : Bugünkü seans saatlar1: 11, 13, 15, 17, 19 ve 21,15 
~ F1atlar tenz1l ed1lm1§br. 21 Seansmda solon 25 Kuruf. S Dikkat: 21,15 seans1 (ucuz HALK seans1) dir. Fiatla 

j ~~AR$ÄMBA ak§am1 21 seansmdan itibaren S : _2_5_-__ 3_5_---:~5_o_k_u-=r_u.;..§t_u_r. __________ _ 

<i E s k i m 0 i; • Gelecek hafta EMiLLE ZOLA'mn ölmez eseri olan 

~ SANAT ve HARiKALAR filmi , : NA NA 
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kaybeden ~övalyenin korkusu, ikinci k1hc 
darbesinin vücuduna kadar itlemesine mey
dan verdi. 

Salä heddini E yyübi n1agh1p Sö
valyeye ne dedi? 

~övalye, ag1r surette yarah olarak yere 
dütünce Saläheddin: 

- Hain ~övalye. Sen Allah namma sa
va§ ettigini iddia edersin, fakat aciz, müda
faas1z insanlan hangi Allahtan ald1gm ilham 
üzerine vah1iler gibi dogratt1rdm. Bütün bu 
vah1etleri, §ahsi menfaatm, h1rslarm namma 
irtikäp ettin; ben yer yüzünde senin gibi hain 
ve al~ak insanlann bulunmasma tahammül 
edemem; eger sen bir nefer olsaydm. Belki 
o kadar ehemmiyeti olmazd1; fakat sen Ku
düs kralhgma göz dikmit bir adamsm, bu
nun i~in seni en k1sa bir zamanda öldürmegi, 
hain ve ogursuz vücudunu yer yüzünden kal
d1rmaga ahtetmi§ idim. l§te, ahd1m1 yerine 
getiriyorum. ~urada bir köpek gibi geber!. 
Dedi. 

$am yolcularm1 haince öldürten Ha~h adam 
zaten son sözleri duymad1 ve ruhu teslim 
etti.. 

Saliheddini Eyyübi No. 1 5 
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Demir sövalye, kar§1s1nda Türk erine k1-

hc1 ile müthit bir darbe indirdi; herkes gibi 
§Övalya Reno da Türkün bu darbesi albnda 
ikiye bölüeecegine emin idi; ~ünkü darbe 
cidden müthit i'li idi. 

Türk kahraman1 vamand1 „ 

F akat... Kar§I§mdaki Türk, hafif z1rhla1 
giymi§ olmasma ragmen Demir 1övalye de 
savurdugu darbenin bo§una gitmesi ile ~ok 
~abuk anlad1. 

Fvet... $övalyenin ba1ka herhangi bir kim
se i~in ~ok mehlik olan k1h~ darqesi bo1a 
gitmitti. Türk kahraman1, ~ok ustahkh bir 
manevra ile kendisini kurtarm11b! 

Sava1, MalW:n oldugu üzere sinirlerin en 
fazla gerilmesine, bütün hareketlere 1uurun 
degil ancak bis ve feorun häkim olmas1na 
sebeb olur. 

Ekseri vak'alarda häkim ve ezici mevkide 
olanlarda fazla gurur. Maglub zayif olanlarda 
en fazla korku husule getirir. 

Sövalyenin gururu bo~tu 

~övalye Reno, deli papastan ald1g1 ilham· 
danberi atbya, yayaya selim vermiyeck ka· 
dar, kii~ük daglen kendisi yarabnit fibi bir 

. ·-



• 
lskan Genei 
~tüdürü Oluyor 

istanbul 26 (Husu~i) lzmit 

goooooooc>DOOOOOOO 

1~00~ OOOOC>OOOOOOOOC:X>OOOOGlll 

tjßergama 
Türk Dili Ara§t1rma ßa§kan1 Hadisesi •• 

1 Ankara, 25 (A.A) - Profe§ör Yusuf Ak~oradan a~1lan Bergamanm Atatürk m•· 
; Türk tarihi ara§hrma kurumu ba~kanhgma Bolu saylav1 ve hallesinden helvac1 S1tk1~ 

Beyanname zannettig"" imiz be- v~!is~. b_a: .. Faikin .tskän. gen~~ 
mudurlugune taym ed1leceg1 

1 ba§kan vekili Hassn Cemil, ba§kan vekilligin§de kurum Ali öglu Riza b1~akla ai" 
üyelerinden ve Ankara k1z Jisesi tarih mualimi Bevan Afet surette yaralamI§hr. Yarab' 

yaz pardh meger bomba imi§... yer almmir. d 
13 May1s Per§embe -Ge- §ilik mürettebatmdan ancak ugos a vya a 

divanca se~ilmi§lerdir. yan yakalanarak adliyeye ve-
~ ~ fel ~ ~ ~ ifil ~ rilmi§tir. Y arab hastanede

dir. 

ce yar1smdan bir saat sonra 183 ki§i kurtardabilmi§ti. MuhaJif e. t 
Muaveneti Milliye Türk tor- 14 May1s cuma - Seddül- Mara§, 25 (A.A) - ~imdiye kadar itfaiye vesaitinden 

mahrum bulunan §Chrin bu esa~.h ihtiyac1m tcmin etmeyi 
kararht§hrm1§ olau bclediye ~imdiden bir motörpomp sahn 
alm1~br. Motörpompun tecrübelcri yap1Im1§br. 

Vali profesörl 
~a§ala gitti pitas1 ingilizlerin en büyük bahir bugün Türk bataryala-

z1rhhlarmdan biri olan Goi- rmm bir ~ok mermisine he-
yab batmyor. def oluyor. Bu mermilerden 

Oolyat z1rhhs1 birka~ da- bir ~ok asker ve hayvan 
kika zarfmda gözümüziin ö- ölüyor. 
nünda batm1§b. Gece isabct 
eden torpil mühimmat anba
r1m berhava ettigi i~in müt 
hi§ bir i§tial oldu ve bunun 
§iddetinden yerler sars1ld1. 
Seddülbahirdeki eski d1var
lar ~öktü, bizim bulundugu
mnz tarassud dairesimn bü
tnn keremitleri i~eri dü§tü. 
Bereket versin ki hi~biri ya
mm1za isabet etmedi. 

0 gece ~ok karanhk oldu 
gu i~in, ancak isabet eden 
torpilden sonra gemiden p
kan büyük alev sütunuu gö
rebildik. Ondan sonra her 
fey karanhklar i~inde bogul 
du. Ancak gemiye yard1ma 
giden bir~ok torpidolarm zi
yalann1 mü§ahede edebiliyo
ruz. 

Geceleyin gemiden kurta
nlan efradm bir k1sm1 Sed
dülbahire ihra~ ediliyorlar. 

Sabahleyin kalkbg1m1z za
man, suyun üstünde ak§amki 
faciaya ait izler arayoruz. 
Fakat her!Jey kaybolmu~. 
Deniz her§eyi örtmü§. 

Golyot z1rhhs1 Seddülba
hirden 500 metre a~1kta ve 
20 metre derinlikteki Moda 
batmlmi§b. 

Gemiyi babran Türk tor
pidosu havanm kranhk ol
masmdan istifade ederek 
Golyota yüz metre kadar so
kulmu§ ve torpili atarak hi~ 
bir zayita ugramadan geri 
dönmü§tÜ. 

Golyotun insanca zayiab 
pek büyük olmu§tu. 950 ki-
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Be~degirmenin duludugu 
mmtakaya yerle§terilen bir 
sahil topu dört defe endaht 
ettiktan sonra smmyor. Bu
nun sebebi de ycrle§tirilen 
yerin saglam olmamas1 ve 
yerin kaymas1 imi§. 

Bugün generel Guro Sed
dülbehire muvaselet ederek 
Frans1z ordularmm ba§ lm
mandanhgm1 deruhte ediyor. 

15 May1s Cumartesi.- Türk 
top~usu günden güne kuv
vet buluysr ve ~ok mühim
mat ahyor. 

~imdi Türk bataryalarmm 
daha isabetle ve hol mermi 
atbklar1 mii§ahede ediliyor. 

16 Mayis Pazar - Bugün 
hava ~ok güzel. Türklerde 
her ne dense topiariyle bizi 
fazla taciz etmiyorlar. 

17 May1s Pazartesi - Bu 
sabah bataryalar1m1z1 tefti§ 
ederken bir Türk tayyare
sinin ge~tigini goruyoruz. 
T opcu efrad1 tayyareye ba
karken "beyannameler ab
yor„ diye bag1rmaga ba,Ia
d1lar. May1sm ilk günlerinde 
Filuaki Türk ve Alman tay
yareleri beyannameler ata
rak, eger denize dökülmek 
istemezsck ~ekilip gitmemizi 
tavsiye ediyorlard1. 

Bu sefer de ef rat tayyare
den u~an parlak bir cismin
yere dü§mekte oldugunu gö
rerek öyle bir §eyler oldugu
nu zannetmi~lerdi. 

( Arkas1 V ar ) 

azamet peyda etmti~ti ve s1rtmdaki ag1r z1rh 
lar, elindeki kalm ve uzun kihci, altmdaki 
iri ab ile sava§ta azamet ve gururu en son 
hadde gelmi§ti. 

Kar~1daki Türk ise, en kü~ük bir gurur 
eseri göstermiyor, ve . . . bir ~afran~ masas1 
kar§1sma, mahir bir §ampiyon ile oyon oynu
yormui gibi sakin ve ~uuruna sahib bir su
rette hareket ediyordu. 

Belki ~övalye Reno vücud ititbarile daha 
kuvvetli idi; ~övalye Reno daha iri idi, 
siläh ve z1rhlan ~ok daha fazla ve kuvvetli 
idi. 

F akat... $övalye Renoya his ve azamet, 
Türk kahramamna §UUr ve meharet häkimdi! 

Bunun i~in $övalyenin her hamlesi, birinci 
hamle gibi bo§a ~itti; bo~a giden her hamle, 
~övalyeyi bir derece daha k1zd1rd1, ädeta 
kudurttu. 

Türk kahraman, $övalyenin bu gittik~e 
artan ~uursuzlugunu azami dereceye getirdik
ten sonra taarruza ge~ti ve olduk~a müsait 
bir vaziyet elde etti. 

Beklcnn1iyen hir 1nüdaf aa 

Tam bu s1rada, sava§ meydamnda sert bir . 
sesm: 

- Mahmut, bu herifi bana b1rak!.. De-

Belgrad ( Hnsusi ) - Dr. 
Matekin riyasetinde bulunan 
Yukoslav muhalif partisine 
bir ~ok müsliman ve radi
kal mebuslar i~tirak• etmi§
lerdir. Bu suretle kuvvetle-
nen f1rka bir beyanname 
neizrederek bir ~ok müsta
kil namzedler göstereccgini 
ve bu firkaya rey verilmesi
ni taleb etmi~tir. 
tohumluklarla mahallerinde 
tebdil cdHerek ekilmi§tir. 
Hühiimetin te§viki ve yerli 
halkm yard1mile gen}~ mik
yasta baserilan bu i~lcrden 

ba§ka bir ~ok köylcrde gö~
menlcr i~in önümüzdeki ba
harda kendilcri tarafmdan 
bah~e halinde i§lenecck yer
lerle bostan zeriyabm yapa
caklan toprak per~alan gös
tarilmesi dü§Ünülmektedir. 

Sarho§ kad n 
Ortah<r1 velvelcye vcrdi t'> • 

polisc <le hakaret etti 
Rejina admda bir kadm 

dün Ga!ata meyhanelerinde 
kendini bilmiyecek derecede 
sarho§ oluncuya kadar rak1 
i~mi§ ve Beyogluna pkmi§br. 
Sarho~ kadm orada da bir 
hayh rak1 i~tikten sonra fs
tikläl caddesine ~1km1~ ve 
caddede saga sola parparak 
bagmp ~agirmaga, yolda 
ge~enlere tak1lmaga ba§la
mi§hr. Zab1ta bu sarho§ ka
dm1 yakalami§, Rejina mer-
keze gitmek istemiycrek yol 
ortasma uzamp yatmt§ ve 
zab1ta memurlarma da haka-
ret etmi§tir. Sarho~ kadm 
hakkmda gerek sarho~luk, 
rezalet ve gerekse hakaret 
su~larmdan takibata ba~laml
mr~br. 
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digi i§itildi. 

lgar 
Ilariciye Ne'l.arctinde . 

Faaliv<·t „ 
Sofya (Hususi) - iki gUn 

denbcri Bulgar hariciye nc
zal·clincle büyiik bir fa.aliyet 
vnrdir. 

Cencvrcdeki chhni Bulgar 
imunhhas1 Antonof ist;fasm1 
vormi~tir. Bugünlerdc Sofy~·-

ya geh~cd·tir. Bu.suretle Bul
garistamn Bcnevredeki daimi 

murahhashg1 haien münhal 
bulunmaktad 1r. 

Bulgaristanm Berlin sefa
retine ha1iciye nazm ba~kä-

tibi doktor Hristof tayin 
edilrni~tir. Münhal kalan ha
riciye ba§kätibliginde Roma 

sefiri Pomenof, Roma sefare
tine sab1k Sofya garnizon 
kumaudam gencral So!aref, 

Prag sefarctine haridye ne
zareti konsclosluk i§leri mü
dür:i. Karacof Atina sefirli-

liginc, harciye nazareti Adli 
i~leri müdürii ~i§mnnof, Var
~ovaya Viyana maslahatgü
zari V ahof tayin edilecek
lerdir, 

Bulgar Hariciye Neza1·etin
deki bu büyük faaliyet, Sof-

yanm siyasi mahafilinde Av
rupada cereyan eden son hä-
diselcrle aläkadar görülmek
tedir. Bulgaristan, bu mühim 
hädiseler arefesindc Avrupa
nm mühim mcrkezlerinde 
haz1rhkh bulw•mak istcmck
tcdir. 

Evet, $övalye Renonun kar§ismdaki n'u
harib, Mahmud, Salaheddin Eyübinin dört 
belli ba§h kumandanlarmdan birisi idi. V c, 
kendisine ismilc hitab eden d~. az zaman 
evvel bulundugu yerden ayrilarak sava§ mey
danma giren bizzat $alähddin Eyübi idi. 

$övalye Reno da kar~1sma yeni ge~en 
kahramanm Saläheddin Eyübi oldugunu an
lamakta hi~ ge~ kalmad1 ve mancviyab büs
bütün ku ild1. 

Ha~h ordu i~inde at seisligi yapan nefor
den bir kumandana kadar herkcs Saläheddin 
Eyübinin ismini bile duyunca titrdmcyen, 
kormayan yoktu. Bu11un~ün eurur gibi oldu. 

Sövalvc korktu ve düsünüyordu 
.t .; , -

Saläheddin, kök gibi gürleyeren bir seslc: 
- Ne duruyorsun bre hain! Dedi. Siläh

s1z, müdafaas1z yolcular1 par~alatmak koJay. 
~imdi hesapla§mag1 neden gü~ görüyorsun? 

Ba§ka ~are yoktu; Saläheddinle sava~1 ka
bul etti; fakat magliip 0Jacagm1 bile, bile ... 
Bununla beraber, can korkusuyla ~övalye bü
tün kuvvet ve ustahgm1 sarfetti, cidden kor
kun~ bir sava~tan sonra, $övalyenin kalkam 
Saläheddinin bir k1hc darbesiyle ikiye bölün
dü; ve müdafaa vas1talarmdan en mühimmini 
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Prenscs Ingridin ni~a-
n1n1 tcbrik cttiler 

Ankara 25 (A.A) - isve~ 
prensesi ingrid ile Dau1mar-

lrn veliahtmm ni~anlanmas1 
merasimi müasebctile Rcisi-

cumhur Atatürkün l§ve~ 

prensi Güstav Adolfa gön
derdigi tel yaz1s1 vc kar§1h
g1 ~udur:I 

isvet; prensi Güstav Adolf 
Haziretlerine Stokholm 

Prenses ingred Hazretleri

nin Danimarka veliahti prens 

Frederik ile ni~anlamelan 
haberini büyük bir memnu-

niyetle ögrendim. Bu mesut 

vcsile ile zati asilänelerinden 

cn samimi tebrikJerimi kabul 

buyurmamz1 ve mufahham 
ni§anhlar nezdinde saadet 

ve rafah temennilerime ter

cfiman olmamz1 rica ederim. 
Kamäl Atatürk 

Türkiye reisicumhuru Ka-
mäl Atatürk Ankara 

K1z1m prensesin ni§an me
rasimi münasibetile bana 

yapnu§ oldugunuz tebrikler
dcn dolay1 zab devletlerine 

te§ekkür ederim. izhar edi
len haynhahh ve sempati 

dol~isile §Ükranlanmm kabu
lunu niyaz eylerim. 

Oiistav Adolf -...,_...oo---
Kastamonu 
Fidanl1g1 

<;ankm 25 ( A.A) - Zi
rnat Bakanl1gmm Kastarno-

nudaki fidanhgmdan verdigi 
on bb elma fidam bugün 

gelmi~ ve baht;e sahiplerine 
paras1z olarak dag1blm1§br. 

Bcleeiyenin Bm sadrn gctirt
tigi akasya aga~lar1da §ehir 

yoilar1 k1y1sma ciikilmekte
dir. --oo----•• 

V ali general Käz1m Dirik: 
§ehrimizdc bulunmakta olall 
yüksek ziraat enstitüsü ziral 
kimya profesörü bay foo· 
der Hayde ile Ankara tot>' 
rak enstitüsü §efi doktot 
bay Kerim Ömer dün ~a~ 
kaynagma gitmi§lerdir. PrO' 
f esör orada $a§al suyunull 
radyoaktivite bak1mmdall 
tetkikatta bulunmu§, netice' 
den memnun kalm1§br. 

nan isyanJ 
Yar1n Tayyare 
Sisen1as1nda ba~hyor 

V anizelosun ba~kanhg1 ile 
Y unanistanda ~1kan ve bü . 
dünya efkän umumiyesill1 

heyecana dü~üren Yunan is' 
yam F oks tarafmdan filaie 
almmak suretile tesbit edU· 
mi§tir. 

Bu enteresan filim yar1P' 
dan itibaren „Nana„ filmioe 
iläveten (Tayyare sinemas1) 

nda gösterilecektir. BütUO 
okuyucular1m1za hararetle 
tavsiye ederiz. 

Halkevinde 
Konf er ans vat 

Bu Par§embe günü saat 
on yedide Halkevi salunl•: 
rmda k1z muallim mektebl 
müdürü bay Mustafa Rabosi 
Balaban tarafmdan „MuaJI' 
hayat teläkkileri ortas1nd• 
Türk gen~liginin hayat ga• 
yesi" mevzuu üzerinden 01ii• 

him ve aläkah bir konferaP1 

verecektir. Okurlanm1z b11 
~ok degerli konferans1 diP" 
lemelerini tavsiye ederiz. 

Havanaya 
J\fyon J(a~iranlar 
Bade~ kasatar1 i~inde Had' 

borg yolile Havanaya afyoO 
ka~mr.een yakalanmaktaO 
su~lu Jozef Bardo ve ark•-

da§lari hakkmda ihtisas sorgt' 
häkimligince yap1lmakta olaO 
tahkikat neticelenmi§tir. su~ 
lülar yakmda muhakeme ecli 
leceklerdir. 

Bay Saip 
izmir Belediye doktorlugU" 

Oz Türk~e · na, Tirede serbest doktol 

Kulavuzu 
Ankara 25, (A.A) - Ma

arif V ekäletinden : 

Türk Dili Ara§brma Ku
rumunca haz1rlanan ve 25 
rrart 1935 günündcn ba§hya-

rak Ankarada ~1kan Ulus 
gazetesinde yap1lan Osman-

hcadan Türk~eye kar~1hklar 
kulavuzu üze1indeki her tür-

lü tclif haklan, hakk1 telif 
kanununa 1 göre, Maarif Ve-

kälefotce Türk Dili Ara§br
ma Kurumu adma tescil edil
mi§tir. 

bay Saip tayin edilmi§tir. 

Büyük 
Musabakan1JI 
))cgedi 1-lc<liyeleri 

Dün ikiuci Noter Bay Melt' 
met Emin nezdinde Nestle 
s;ikulata kupon musabakas~· 
nm ke§idesi yap1lm1§ ve bat 
~ok talihli vatanda§lara ~o~ 
k1ymetli ikramiyeler isabet 
etmi§tir. 

Yarmki (Halkm Sesi) nde 
kazanan numaralarla kazaP1" 

lan ikramiyele1i okuyaca1'' 
snuz. 
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