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l11giliz -Alman görÜ§meleri bitti. Almanya kom§ulan da siläh'Suriye fevkalilde kamiseriAta 

kadar Sizland1g1 takdirde son mitralyozuna 
, Paris 26 (A.A) - Alman : Bu gazete diyor ki: umumiyesmm dü§Üncelerini 
18tihbaraf brosu bildiriyor: Tarn manasile bir ittifak izah etmi§tir. Bu izahata na-

, , liavas Ajansmm Berlinden demek olan bir mukavele zaran ingiliz miJleti Alman 
•stihbaratma göre, ingiJiz ve akdiy!e iyi bir§ey yap1ltp ya milletine kar§I hüsnü niyet 
Alrnan müzakereleri arasmda p1lmad1g1 sorulmaga layiktir. 
Alrnaoyanm Cenevreve av- Askerlik hak1mmdan Sovyet 

, deti hususunda ~1kan mi1§- kuvvetlerinin kakiki degri 
1at, Fransamn protestosun- hakkmdaki fikir ve mütaiea-
dan tevlit etmektedir. larpek pa§ka ba§kad1r. Siya 

Berlin 26 (A.A) - Pariste sal bak1mdan !se s1ki bir 
Frans1z - Sovyet te11riki me

SIR CON SAYMEN 
~.lkan Popüler gazetesin is
~hbaratma göre bugün top-
1~nacan olan bakanlar mec
L1~i devlet bankas1 tarafmdan 
qukumete büyük bir kredi 
~~tlmas1 meselesini hallede·
decektir. 

Gazete bay Flandenin as
~eri masraflann ~ogalblmas1 
1~in istedigi bu kredinin iyi 
illalümat alan mahafile gö
l'e ü~ milyara balig oldugunu 
•e talebin hazine tahvilleri 
!hracmda kar§1la§1lan muvaf-
akiyetsizligin bir neticisi ol

dugunu yaz1yor. 
~ ~ondra 26 {A.A) ·- Vard 

llce BerJinden Deyli Meyl 
gazetesine bildiriyor: 
p fngiliz bakanlari, Hitler, 

on Nörat, Fon Ribentrop 
~aptiklar1 yedi saat temastan 
S()nra bir§eyi t amamen anla
~§lardir. 0 da Berline ge
~tek bay 1-I:tler ile kar§l 
kat§1ya konu§makla iyi yap
~l§ olduklar1d1r. Her iki ta
b~fta konu§malarda büyük 
lt samimiyet göstermi§ler, 

f 0k apk bir lisan kullanm1§
iltd1r. 

Berlin 26 (A.A) - Al-
ltlan istihbarat bürosundan: 

beyli Meyl gazetesi bir 
~akalesinde Londra ile Mos-

0\'a arasmda herhangi bir 
lllisak akti fikrine itiraz et
ll>.ekte ve baz1 yerlerde ta
Savvur edildigi ~ekilde bir 
llluhasara siyasasmm Avru
~aya hi~bir emniyet kazan-
~ttn1yacag1m bildirmektedir. 

eriin 26 (A.A) - Pariste 
i•kan "Lö Jurnal „ gazetesi, 

tans1z - Sovyet yakmla§ma 
~lt>.dan bahsederken ihtiyat 
lil\r • 

l s1ye etmektedir. 

saisinin ingiliz - Frans1z mü· 
nasebetleri üzerine yapacag1 
tesirleri de ayrica tesbit et
mek icabeder. 

Londra 26 (A.A) - Deyli 
Me} l gazetesinin Berlin mu
habiri dünkü ingiliz- Alman 
temaslari hakkmda §U ma-

BAY HITLER 
beslemektedir. Fakat kuv-

liimab vermektedir: vetli bir hava te§kilätm1a ve 
Sir Son ~aymen Alman onu müteakip büyük bir ka-

naz1rlarina lngiltere efkär1 ra ordusunun birbiri arka-
Il'~m.„„mmmmmmmmml\l 

~ Bulgaristan ve Macaristan ~ 
~ Almanyay1 taklit etmiyecek ~ 
~ Bulgarista~ sefiri Bay P~~lof -d1~ h~kam- :~ 
~ n11za bu hususta ten1inat verdi 
n Ankara26 (A.A) - D1§ Ankara diplomasi ve siya-
~ i§leri bakam B. Tevfik ~al mahafilinde sempati ~ 
~ Rü§tÜ Aras tarafmdan dün ile kar§1lanm1§br. ~ 
n kab.ul edilen Bulgaristanm Budape§te 26 (A.A) - ~ 
~ yeni Ankara el~isi B. Pav- ?.~Iäh~ye~~~r bir .?1eob~d~n n 
~ lof Türkiye di§ar1 i§leri ogremld1gme gore, huku- ~ 
~ bakam ve uluslar kurumu met §imdiki halde Maca- ~ 

~ k · b k f t•le ristamn askeri husu ... atta ll onsey1 a§ am s1 a 1 • ~ 
B. T evfik Rü§tü Arasa musavat meseles1 hakkmda 

~ . . . uluslar kurumu nezdinde ~ 
U hükiimetmm ~u-~i .. andl~§: bir te§ehbüste bulunmak 
: masmm asker1 hukumler1m niyetinde degildir. Roman- ~ 
~ bir tarafh feshe te§ebbüs ya di§ i~leri bakam B. U 
~ etmei asla dü~ünmedigini Titüleskonun Macaristan n 
~ vAe dü§ünmiyecegini ~e hi- ile Bulgaristamn teslihat U 
~ lafma ~1kan haberlerm. a~b sahasmdaki hukuk musa- ~ 
~ olmad1g1m beyan etmI§tir. vab hakkmda kü~ük and- ~ 
tt D1.§ar1 i§leri bakamm1z la§mamn noktainazarma j 
~ keyf1yetten derhal Balkan mütea!lik olarak ecnebi 
~ müttefikleriyle uluslar ku- gazeteler miimessillerine 
~ rumu genel kätipligini ha- vaki beyanab Macar halk1 fi 
~ berdar etmi§tir. tarafmdan kat'i bir red ~ 
n istihbarim1za nazaran Bul- ve ademi kabul ile kar§1- n 
U garistanm böyle dü§ÜDÜ§Ü lanmi§br. Q 
~kt;l:~Jiö:!::iiiH„J;;;+;n;;:t41'.~ :::;n;::.t::l~~Ji;;;;:t;:;;I~~~ 

8. Titulesko Balkan ve kü~ük 
anla§man1n rolünü izah ediyor 

Belgrad, 26 (A.A) - Ro- edemiyecegimizi a~1k~a söy-
manya D1§ ~leri Bakam B. lemekten kendimi menede-
Titülesko matbuat mümessil- mem. Yugoslavya Ba§kam 
lerini kabul ederek onlara Bay Y evti~le yapm1§ oldu-

v d k' b tt b l gum noktai nazar teatileri 
a§agti a 1 eyana a u un- neticesinde bir kere daha 

muK§ .~~;k 1 •1 B lk gördümkü §imdiki ahval ve 
u~u an a§ma 1 e a an . d k . 

l 1.. k b'. 11era1t altm a no ta1 nazar1-
an a§masmm ro u ~o u- d k' · 

„kt"" s· al h h 'k' m1z arasm a 1 aymyat her 
yu ur. inaen ey er 1 1 b' IJ'd k d h b"' 

ir tese 1 en ~o a a u-
organizmin reisi s1fatile hali yü'{ bir kuvvettir. 
hazirdaki beynelmilel vahim Belgrad 26 (A.A) - Bay 
hadiseleri ögrenmemezlik e- Titülesko bugün ögleden 
demem ve menfaatlerimi:t.in sonra Belgrattaki Türk ei-
ne gibi §eyler kabul etme- ~isini kabul etmi§tir. Bay 
mize müsait oldugunu ve ne Titü esko saat 22 de §ehri4 

gibi §eylere asla müsamaha mizden ayrilm1§hr. 

te kedecel<mi$ · türk taraf111da 
..:.. 

sma te§k!line dair geien Ankara 26 (A.A) - Frau 
haberler lngiliz efkäri umu- samn Suriye fevkaläde ko-
miyesini hayrete dü§ürmÜ§ miseri bay Dö Marter ögle-
ve hatta bi;:- dereceye kadar den evvel cl1§ i~ler bakam 
onu emniyetsizlige sevkeyle- Tevfik Rü§tÜ Aaras1 ve ög-
mi§tir. leden senra ba§bakan ismet 

Sir Con Saymen bundan ln5nünü makamlarmda ziya-
sonra Avusturyadaki Nasyo- etmi§ ve bu ziyaretler An-
nal So.;;yalist hareket ile ge- karapalasta bde olunmu~tur. 
~en Temmuzdaki isyam mev ' A~kara 26 (A.A) - F.an 1 

zuubahsetmi~ ve bu rnesaiye sanm Suriye fevkaläde ko-
dair fikirlerini izah ettikten miseri B. Dö Martel yarm 
sonra mü~terek bir emniyet saat 11 de Reisicumhur 
te§kil etmenin kabil olup Atatürk tarafmdan kabul 
olm1yacagm1 tetkik etmek buyurulacakbr. 
arzusunu izhar eylemi~ ve Ankara, 26 (A.A) _ D~~ 
demi§tir ki: il?leri Bakam Tevfik Rü§tü 

\ 
BAV EDEN 

Mü§terek bir emniyet sis
temi vücuda getirilmezse 
Almanyadan ~ekinmekte o
lan bütün milletlerin yava§ 
yava§ bir ar?ya gelerek bir 
koleksiyon yapmak suretile 
kendi emniyetlerini bizzat 
temin etmek yoluna sapma
lanndan korkulur. Avrupa
nm bu kadar bariz bir su
rette ikiye ayrilmas1 ~ok va
him neticeler tevlit edebilir. 

Eger Almanya diger dev
letlerden mustekil olarak 
kendi gayelerini yalmz ba§1-
na takdirde devam edecek 
olursa bu gayeler Alman 
milletinin nazannda ne kadar 
hakh olursu olsun ingiltere 
ile Fransanm kendilerini Al
manyanm günün birinde teh
likeli bir vaziyete ilka etme
sinden korkarak diger dev
letlerle bir itiläf siyaseti in
tihab etmek zaruretinde kal
malan ihtimal dahilindedir. 

Bundan sonra Sir Con 
Saymenin §U sözleri söyledi
gi bildirilmektedir: 

Biz Berlin Almanyanm ve 
diger devletlerin i§tirak ede
cekleri ilmi bir itiläf siste
mini vücuda getirmek imkä
rum ara§brmaga geldik. Bü
yük Britanya hükumeti hi~ 
bir vakit mesuliyetlerden 
ka~mmaml§hr. Fakat her 
§eyden evvel ingiliz milletini 
takib olunan yolun en iyi 
yol oldugun"a ikna etmek 
icab ediyordu. i§te vaziyeti 
iyice bilerek bu yolu intihab 
etmek i~indir ki ingiliz na
z1rlan Almanya hükümetinin 

- Sonu 4 üncüde -

Aras bugün ögle üstü Ana
dolu kulübünde B. Dö Mar
tek §erefine hususi bir ögle 
ziyafeti vermi§tir. Bu ziya
f ette D1§ i§leri Bakanhg1 ve 
Fransa büyük el~iligi erkä
nile B. Dö Martelin refaka
tmdaki zevat haz1r bulun-

Pomaklar 
Mes'elesi 

Bulgaristanda Kircaalide 
~1kan „Belo More" gazetesi 
Pomaklarm bugünkü vaziyet-
leri hakkmda yazd1g1 bir ya
da diyor ki: 

Genei harbe kadar Pomak-
lar bilhassa ~obanhkla ugra
§anlard1. Y eni hududun ~i
zilmesi üzerine bu top1 a 'da
rm ökonomik §eraiti degi§ti 
ve sürüler. k1§m Ege denizi 
k1y1larma inemedik!erinden 
dolayi koyun ticareti gittik~e 
azald1. Pomaklarm bugünkü 
sefil vaziyetlerinin ve hunun 
neficesi olarak hicretlerinin 
sebebi budur. Buna ragmen 
Pomaklar Bulgar devletine 
bagh kalmakte ve ecnebi 
tesirleri reddeylemetedir. 

Bu fakir halka yiyecek 
dag1tmak, ökonomik t e§eb-
bülerini yeni §artlarla uydura 
bimeleri i~in krediler a~mak 
kendilerine tohum vermek, 
baz1 vegileri kald1rmak, mu
allimlerin hayat soviyelerine 
yükseltmek ve cenebilerden 
para alan baz1 tahrik~ilerin 
faaliyetini k1rmak laz1md1r. 
Bütün bunlar Pomaklan dev
lerine baghyacak ve ulusal 
hislerini uyand1racakbr. Bu 
mmtakanm münevverlerine 
dü§eD vazife budur. Ve bu 
yoldaki gayretleri muhakkak 
surete iyi deticeler verecek
tir. 
•• 
Oz Türk~emiz 
Klavuzu 

Nihayet manbk galebe 
~alch. Bugün gazetelerde 
okunan öz Türk~enin yeni 
klavuzunda ötedenberi dile-

~ ~ ;;i_ =-\' 

kabul olunacak 
mu§tnr. 

Ankara 26 (A.A) - Di§ 
i§leri bakam ~Tevfik Rü~tü 
Aras bu ak§am saat 20,30 
da Ankara palasta Frnsanm 
Suriye fevkalade komiseri 
Bay Dö Mart el ~erefine bir 
ziyafet vermi~tir. 

Bu ziyafette ba§bakan 
inönü, bütün bakanlar, kamu 
tay ha§kan yekili, Frrns1z 
büyük el~is!, dt§ i§leri encü
meni bal?kam, C. H. parti 
grubu ba§kan vekili, Riyase
ticumhur umumi kätibi, ba§ 
yaveri va hususi kalem mü
dürü, muhaf1z alay1 kuman
dam, d1§ i§ler bakanhg1 ve 
F rans1z büyük el~iligi erkäm 
haz1r bulundugu bir (kabul 
resmi takibetmi§tir. 

F evkaläde komiserin An-
karada bulunmas1 dolayisile 
d1§ i§le§leri bakanhg1 Anka
rapalas bu gece elektirikle 
donahlm1§ bulunuyordu. 

Gene rahat 
Durmuyor 

idama mahkum olen Veni
zelos, camm kurtard1ktan 
sonra gene rahat durmuyor. 

Bu adamm bo§ durm1ya
cag1m ikinci sahifemizde 
tefrika ettigimiz ( Venizelo
sun Marifetleri ) ba§hkh ya
z1mw okuyanlar pek a)ä 
takdir edebilirler. 
-~~,~~ 

digimiz ve~hile en ~ok ku-
lag1m1zm ah§bg1, ddimizin 
döndügü §ekilde degi§iklik
ler yap1ld1. Esasen biz okur-
lar1m1z i~in bir aydanberi 
böyle bir sözlük hazirhyor
duk. o~ bin kelimeyi ihtiva 
edecek bu sözlügü yeni ke
limeler düzelterek yalmz on 
iki bu~uk kuru§ mukabilinde 
verebilecegiz. Yarmki say1-
m1zda bu hususta yeni iza· 
hat verecegiz. 

•• 
Bedeli Nakdi Ef rad1na: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet .As1m U 'a Y aphnmz. 

Z ~ifte diki§ 
En saglam yerli mahndan ~ifte provah 
Serpu§ ve • T ozlukla birlikte alb liradan 

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



( Ha1km Sesi ' 

[~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~] Balkan andia§mas1 harbi önledi •liim.~~~ll!J~. m~I=·====~ 
~g~~l~~.§1111 yut:nti::;·L.~~la ~::~~~ 1 ;:i:~~~ kart~ikbklar vukua NASii~--CENGEDERLERDi, 
, ,Nam1k Kemalin ölmez eserilli ~!: ~:~~:ler i:~;.:::~=t~~- va~~:;;d!::!:~!~l :::~1r~i~; v:,z~~ Nas1l y a1arlard1 T Neo~ r _i7~-a 
dli _ __ .... oc;°„„ -- _ -111 kan andla§mas1 devletleri ta- bu hadiseler §Unu isbat et- · ·"·--.„~ oo -----
~~~~~ - 2 - ~~~~' rafmdan takib edilmi§ olan mektedir ki Balkan devletleri Tu tun ~u iti, hi~ aman vermeyin, kaf as1n1 bir 

Yine söz verdim. Yine va mam. Allah büyüktür. Va- hatb hareketi mevzuu bah- arasmda olduk~a gayr1 tabii köpek gibi koparin, bana getirin 
zifemi yerine getirdim. Gön- tan mukaddestir. setmete ve demekdedir ki: bir surette vücude getirilen 
lümde kendi muhabetinle Sekizinci tneclis „ Bu defa Balkanlar harbi muvazeneyi bozmak i~in ug- Sabiha Habihe bu hi~bir : rar babama sorayim, ba§ka 
vatan muhabbetini tecrübeye E d arzu edenlerin bu Avrupa raqmakta devam eden gizli §eyden güzü yilmtyan ve ilähi diyecegin var midir. 

vvelkiler. Ab ullah " bir kuvvete sahib bulunan Sabiha Habibe oraya girdi 
ka1k1§ma. Böyle bir tecrübe Abdulah kö§esine baglad1klar1 ümitleri cereya.nlar mevcuttur. 
mutlak beni öldürür. Läkin (Odaya a1rerek) bo§a ~1kard1. Yunanistandaki Fakat diger taraftan her Kalsanm kendine kar§I zahm yigit pek dalgmd1, aradan 
· · · öldürür. 0

• h l · b b ul d l 1 b' görünce bütün vücudu ate§- on dakika ge~tikten sonra 
yme vatan1m 1~10 Bay Haydi. i tilä 1te§e bü§Ü ne bu i~ oz U§Un a u us ar aras1 ir Jer i~inde kaldi. Ayni zaman salon kapisi a~ildi, i~eriye 

Zati itikad1m1 bilirsin a. ' Islam siyasa sergüze§tini di§anya ihtiläf mevzuunu te§kil edet da vaziyetie nazik oldugu da Hasan Sabah girdi, yilzü zift 
biz ölmiyecegiz. Dü§manm Nereye? ta§1rd1, ne de Yanm ada Balkan münasebetlerindeki biliyordu. Babasi onu göz gibi siyahtl. Yigite yaklafb, 
siläh1 etimizi kemikten ay1- Abdullah i~in de bugün Balkan devlet- bu istikras1zhklar, Balkan hadsine almi§b. Metanetini gayet §iddetli bir surette 
racak, camm1z1 vücudumuz- Kaledee §imdi pkmali ki Jeri arasmda bari§m idamesi andla§masmm esasm1 te§kil ve zekäsmi toplad1, ~ok ya- §U spzleri söyledi: 
dan ay1rm1yacak. F elegin orduyü girmek mümkün ol- i~in yegäne mümkün garan- eden fikrin silähh ihtiläflan va§ olarak §U sözleri söyledi: - Seni it seni, benim kim 
cevri yap1§1k ta§lar1, bir yu- sun. Gidecegimiz yollari do- tiyi te§kil eden kuvvetler önlemek i~in Balkan devlet- - Yüce kahraman, bura- oldugumu ögren, hem yilzü-
murtadan hayvanlari, yanya- la§maga ü~ dört saat ister. münasebetini bozdu. leri arasmda faal bir i§ bir- da arhk söylemek olmaz. me kar§l her sözü söyle, on-
nb dü§mÜ§ devletleri, en ya- esvaplar hazir. Bugün bir kns1m Elen za- liginin elzem bnlundugu fik- Bana inanm varsa arkamdan dan sonra da k1z1mm gönlü-
km yarad1lm1§ dünyalari da- isläm bitlerinin itaats1zhk hareketi rinin dogrulugunu gösterme- gel. Yam1z ne söylersem nü ~a!m1ya ugra§, bir saat-
g1tacak, yine biz beraber Ne taraftan gidecegiz? diger bir k1s1m Elen zabit- ge kgfidir. peki di. Babam bizi gözet- sanberi ne görü§dügünüzü 
bulunacagu. Biz vatan ipn Abdullah Ieri tarafmdan basbr1lm1~ Son Yunanistan hadiseleri ler. Dedi. tamamile dinledim. ~imdi 
her dakika ölmege ko§uyo- Ben yol buldum. bulunuyor. Bu vaziyette bu Balkan andla§mas1 i~in ciddi Yigit ger\:i dagh idi, kaba haddin varsa can101 elimden 
rnz. Ölmüyoruz demek ki isläm hadiseleri husule getiren se- bir imtihan te§kil etmi~ ve hareketleri vard1, fakat ~ok kurtar. (Baguarak) tutun §U 

vatamn 1'hyas1na hizmet K k b d k bepleri tahlil ederken görü- bu adla~ma Romanya d1q zeki idi, her§eyi anlardi. Me- iti, aman evmeyin kafasm1 u;m e§ i iz gitsey i . ., 't l · k d S b'h 
yaradilml§IZ. Abdullah yoruz ki bu sebepler, hadi- i§leri bakam B. Titüleskonun se eyi avra 1 ve a 1 anm bir köpek gibi kesin bana 

Zekiye sevi sahneye koyan!arm güt da rok dogy ru olarak söyle- vaziyetini dü§ündü, hak ver- getirin. Ay o bizim ayag1m1za ge- J ~ '-" d' B " " y k 
tükleri hedeflere nazaran digy i gibi, böyle bir kar§1hkh 1· a§mt onune egere §U Hasan Sabahm bu bagir· Hi~ §Üphe etme, eger öle

cek olsayd1k, sen yaralarm
dan ölürdün. Ben yaralanna 
bakbg1m zaman ~ektigim 
me§akkatten ölürdüm. Ah! 
bilmezsin ki neler ~ektim!„ 

ölüm sanki meydana ~tkbda 
aylarca yatagmm etrafmda 
dola§b. Bu kadar vakik hiz
metinde bulundum. Beni bil-
medin, hekimler ümidini kes 
ti„. Herkes ümidini kesti. 
bir ben kald1m. 

Allah beyhude yere muci
ze gö ;termez. in§aallah bu 
hizmetten de sag geliriz. 

isläm 
Kirn nilir. 

IZekiye 
Allah bir mncize daha 

göstermege kadir degil mi
dir? Hakkm adaletine, va
tanmm büyüklügüne itikad1-
m m1 unuttun? 

Hä§a hi~bir vakit unut-

Iirse k1ymet mi kopar? cevab1 verdi: 
Dolruzt1:1cu n1ecl1's hi~bir ehemmiyeti haiz degif yard1m sisteminin saglamhg1 p k' h mas1 üzerine i~eriye yim1 

" L 'ld' 1 B h" b' b h kl d · b' t '"b - e 1 atun„„ otuz savaqr1 b1'rden g1'rd1' vi g1 Ir er. ugün 1~ 1r se ep a un a yem ir ecru e 'tT , r-
Sabiha yüksek sesle ba- y 't 1 ·· · II d l Evvelkiler, s1tk1 

S1tk1 
( odaya girer ) 

Haz1r m1sm1z bocuklar? 
Abdullah 

Gidiyoruz läkin birka~ 
gün bizden haber alamazsan 
merak etme. 

S1tk1 

Yoktur ki Elen askeri isya- daha gerirerek bu imtihan- g1 a pm uzerme ~u an 1 ar. 
T g1rdt: ü 

nmm hakiki gayesi, hemen dan r1km1qbr. Egy er Elen ha- „ stükarci tehlikeyi sezince 
T 'S' - Oyle ise Timu~ine söy-

bütün Balkan devletlerini diseleri bugünkü gergin ha- heman yerinden f1rladt. sedi· 
Ie„„ Bizimde ondan korku- · b' d b k 

biribirine baghyan kar§1hkh va i~inde yay1lma sahas1 tah- muz yoktur. Eger siz buraya rm 1r ucun an tuttu, üyü 
yard1m muahedeleri sistemini mil edilmiyecek derecede bir el~i yükümü ile gelme- bir ~abrb ile yerinden ko· 
yok otmekti. vüs'at gösterecek olan bir mi§ olsaydmiz, buradan sag pard1, gelenlerin üzerine dog-

Balkan andla~mas1 Balkan u]uslararas1 ihtiläf1 haline pkmazdm1z. ru savuadu, dört be§ ki!}i 
devletlerini müsbet bir s1ya- gelmedi ise bu ancak bu - En bitim kar§ihgmaz sedirin tahtalar1 albnda kal-
sa takip etmekten äciz ol- andla§ma sayesinde olmu§tur. bu mudur? d1lar, ellerinden k1hn~lan 

Birka~ gün ne demek ya? duklar1 ve Avrupanm bu Yunanistana kom§u devlet- - Evet. Biraz bekle, tek· yere dü§tü, arkasmdan diger 
Abdullah noktasmda vig1lm1§ olan bir lerde ba§lam1§ olan askeri sava§cilar abldllar, bu karia-

Birkar gün demek. Sak- kar§ila§b. Bu hal muhakkak qahktan yikit istifade ederek 
T birine z1d ulusal gayelerin durduruJmu.j ve haz1r bulu- 'S' 

lanmab, firsat aramah, mü- surette, yeni bir harbi ha- evvelce Sabihamn girdigw i ve mütemadiyen sm1rlan de- nan seferberlik emirleri geri l l k J • 
nasebet dü~ürmeli de orduya zir iyan mem e et erm gay- kapmm önüne gelmi4'1ti, 

" gi§tirmek arzusunun patlak aldmlm1~br. I · · A di " 
öyle girmeli. Misafirlige git- ret erm1 ve vrupanm 'ger (Arkas1 var) 

bilmesi i~in herhangi bir ka- 0 halde B. Titüleskonun taraflarmda buna benzer „_...___ miyoruz! d 
. r1§1khgm käfi gel ig hakkm- matbuat mümezsilleriyle yap- andla§malar yapt1masmt ve ROMANVADA IDART 
Islam daki kökle§mi§ zihniyete be- bg1 bir konU§ma esnasmda her qeyden eavel ~ark and- ISLAHAT 

Abdullahm dedigi gibi o- 1· b' k k l · ·1 d ld h k 'S' "' 1g ir te zip te§ i eth. 1 eri sür ügü §U sua e a - Ia~masmm akdoJunmamasmi Romanyada dahili idare 
lursa i§ daha emin olur. F lh k k EI h d f k k d ? " 

Sitki i a i a en a ise erin- 1 yo mu ur "Hi~bir em· gözeten mücadelelerini ziya- bak1mmdan yap1lacak lsla-
den heman biraz evvel Bul- niyet sisteminin, kar§1hkh dele§tirecektir. hata ait proje i~ i§leri ba· 

Ben i§in ~abuk tutuldu
gunu isterdim. 

- Arkas1 Var -

garistanda Ege denizine bir yard1m teahhütleri üzerine ' Fakat diger taraftan, Yu- kanhgi tarafmdan tetkik 
mahre~ mes'elesinin yeniden müesses muahedeler siste- nanistan hadiselerinden ali- edilmektedir. Yakmda par-
ortaya ablmakta oldugunu mini ge~emiyecegine bundan nan bu tecrübe, Avrupada lamentoya tevdi edilecek olan 
gösteren olduk~a kuvvetli daha belig bir burhan ister ' bari§m idamesi taraftarlari- bu proje. köylerden ba~hya-
bir Türk - Bulgar matbuah mi? nm da bu kar§thk11 yard1m rak §ehirlere kadar bütün 
münaka§as1 olmu§ ve bun- Her isteyenlerin arzulan muahedeleri sistemini vücude idari taksimata bir ~ok ba-

Mulltar Romanyada 
. Kavgas1 ordu büt~esine 
Iki ki~i öldü, bir ki~i zam 

yaralandt Romrnya hükiimeti tara-
Adanada bayramm ikinci fmdan parlementoya veril-

günü Kire~ ocagmda muh- mi§ olan yeni bir kanun 
tarhk meselesinden ~ok projesine göre Romen ulusal 
kanh bir kavga ~1km1~. Si- müdafaa bakanhgi emrine 
lählar, tabancalar ~ekilmi§ 

ordunun ihtiya~larma sarfe-
ve neticede ü~ ki§i ag1r su- dilmek üzere iki milyar ley-
rette yaralanmi§br. Yarala- lik fevkaläde bir kredi a~1l-
nanlar §unlardir: mas1 istenmektedir. 

Nasuh oglu Zakir, karde§i 4'!:l . ..., ·-~- ..... 

Mustafa, Süleyman oglu ~ev· 
ki. 

Bunlar derhal Memleket 
hastanesine kald1rtlm1§ ve 
tedavi altma ahnm1§lard1r. 
Bunlardan Mustafanm yaras1 
daha hafiftir. Diger iki ya
rahdan Nasuh oglu Zakirle 
Süleyman oglu ~evkinin ya
ralar1 ~ok agir oldugundan 
hastanede ölmü§lerdir. 

Gö~menlere 
Y a pilan yard1n1 

Saray (Hususi) - Saray 
kazasmda gö~men yerle§time 
i§leri iyi neticeler vermek
tedir. ~imdiye kadar geien 
ve yerle§tirilen gö~menlere 

hükumet tarafmdan varilen 
tohumluklar ekilmi§, ge~ 
kahp ta kt§ mevsimi i~inde 
yap1lmas1 icab eden zeriyata 
yeti§emiyenlerin tohumluk
lan yaz zeriyatma mahsus 

Büyük Süley
man lokantas1 

Hükun1et caddesi No.36 
Son mü§terilerimizin arzu ~ 

su üzerene tabildot yemek
leri vermege ba§lad1k. 

Birinci yemekler - Et, 
tavuk, beyin, bahk 

ikinci yemekler - Pilav, 
börek, makarna 

Üirüncü yemekler- Umum 
tathlar ve kompostolar 

Olmak uzere ( 45) ku
ru~tur. (1-15) 

Sat1I1k ev 
Birinci Beyler sokagmda 

kilenik olmaga müsait 39-37 . 
numarah evler sahhkbr. 

idarehanemize müracaat-
lan. 1-10 

dan biraz evvelde on iki ada bu defa Balkanlar kar§ihkh getirmek i~in olan hareket- k1mdan geni§ salahiyetler 
Elen ahas1 aras1nda 1talyan yard1m andla~mas1 manasile lerini artbrmahd1r. verilmesini gözetmektedir. 

VENiZELOStJN 
Marif etleri ... 
~~~-„oo„~~~-

Sab1k intellices Servis ~efi 
BAZIL TOMSON'un Eserinden 

-3-

Aln1anya sefiri Baron Vangenhaym, bir taviz 
alarak Göben ile Breslav1 ·rürklere tak<lin1 etti 

V enizelon Almanyanm Tür- sinde kuvvetli bir ekseriyet 
kiye ile müddefik oldugunu bitarafhga mütemayildi, PaA 
bildigi i~in kömür verilmesi- di§ah sulh istiyordu. Veliahd 
ne müsaade ettigi gemilerin Yusuf izzedd;n, a~1ktan a~1-
istanbula gitmekte oldugun- ga Müttefiklere taraftard1. 
dan tegafül edemedi. , Sadr1azam, Almanyadan ziya 
ALMAN GEMILERI TÜR- de ingiltereye müteveccihti. 
KIVEYI HERBE SOKLU Fakat o zaman, Türkler 

Pire Jim~mnda bulunan Yunanhlara kar~1 kullanmak 
Bogabus vapuru kömürü üzere, lngiliz hususi tezgäh-
yüledikten S1Jnra Kapa gitti- larmdan birine 1smarlad1klar1 
gine dair sahte evrak teda- iki ha.1b gemisinin ingillere 
rik etti. kemali meharetle hükumeti tarafmdan müsa-
ismini de degi~tirip Odysse- dere edilmi~ olmasmdan son 
us (Odiseüs) diye bir Yunan derece münfail ve galyanda 
ismi takmd1 ve Alman gemi· idiler. 
lerile ~ kaq1la§acag1 Denusi Almanya sefiri baron Van-
adasma hareket etti. genhaym, bir taviz olarak 

Bu andan itibaren Alman- Göben ile Bresläv1 Türklere 
lar, bilfil istanbula häkim takdim etti. Bu el~abuklugu 
olmu§lard1. Osmanh kabine· ve iki geminin Türkiye tara-

~~--· ~- ~~. i™-9.?rn_~a......~:. "l:W:l-ne=nw„~ 
fmdan satm almd1g1 hikäyesi i~inde Alman mürettebatt 
kimseyi aldatmad1. Beynel- bulunan bir Türk torbitobotu 
!11ilel kavaide göre, gemiler <;enakkale bogaz1 haricinde 
Istanbulda 24 saattan fazla bir ingiliz karakol gemisi ta 
kalamazlard1; fakat <;anak- rafmdan durdurulup muaye-
kaleyi ge~ince Türk bayrag1 ne edildikten ve fstanbula 
~ektiler, isimlerini degi§tirdi- dQnmesi emrerildikten sonra 
ler ve zabitan ile mürettibat <;anakkale mevkii müstah-
ta sedecel üniformalarmda kem kumandam olan AlmaP 
kü~ük bir degi§iklik yapblar, 
Alman kasdeti yerine Türk 
fesi giydiler. 

0 zaman dahiliye Nazm 
olan T <- lat, Amerika sefirile 
görü§ürken gülerek gemilerin 
Türkiyeye ait olmad1klarm1 
ve Alman sefirinin bunlardan 
bahsederken "bizim gemiler „ 
demekte oldugunu ve gemi
lerin her türlü masraflarmt 
tesviye etmekte devam eyle
digini söylemi§tir. 

Bu iki kruvazör, Alman
yaya, Karadenizde hem Rus 
filosunu hareketsiz b1rakmak, 
hem de istanbulu bombard1-
man etmek tehdidile Türkle-
ri de, istenilen 
Merkezi devletler 

zamanda, 
lehinde 

harekete se~mege icbar et
mek imkämm verdi. 

Tarihte, hi~bir zaman, hi~ 
bir gemi bu iki Alman kru
vazörü kadar, mühim bir rol 
oynamam1§b. 

gecerali Veber pa§a, Osmanb 
kabinesinin reyini bile alma
dan Bogaz1 kapath ve <;a
nakkale bogazlDl kapatb ve 
<;anakkale bogazi bir daba ~ 
ancak harb bittikten sonra 
a~1ld1. 

Bu suretle Rusya yolu 
tikand1 ve Ruslar Müttefik-
!erden cepane ve siläh ala" 
mad1lar, muzaffer ordulaJ1 
mefhi~ bir hale geldi ve ih" 
tilälin knüne ge~ilemedi. 

Bu iki kruvazörün kendi" 
lerini kovahyan gemilerdeJ1 
be§ saat evvel, bogazda" 
ic;eri girmi§ olmalar1, Türki" 
yenin harbe girmesini mucib 
oldu. 

Harbm. dört sene nzama" 
sma sebebiyet verdi, yüzbiO' 
lerce fazla adam ölmesini ve 
azim mali fedakärhklan 111" 
ta~ etti. 

( Arkas1 Var ) 



Bakkallara Müjde 

t n dereee hassas, saglan1, zarif ve damgah 
Utak terazilerin1iz geldi. Her terazinin 
~ f evkindedir . . . 
l:)'tl~ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
E:MI~) Ticarethanesidir. 

..... , 

Her yerde satihr. ~larkava dikkat „ 

Bu Pillerin En Tazesini 

Nestle Ve Dolca Etiketlerinin Büyük Musabakas1 
25 Mart 1H3n Tarihinde izmir fkinci Noteri Bay J\tehmed Emin Huzurile Kazanan 

Nun1aralarla Ve Bunlara isabed Eden ikramiyelerin Listesi 
IKRAMIYENIN CINSI KAZANAN NO. IKRAMIYENIN CINSI KAZANAN NO. 
1 - Bir Bisiklet 23343 26 - iki ~i~ekli 20908 
2 - Bir fotograf makinesi " Kodak " 24152 27 - Bir el ~antas1 21863 
3 - Bir el ~antas1 23826 28 - Bir para cüzdant 24369 
4 - Bir cep eüzdam 26297 29 - Bir futbol 22827 
5 - Bir ~ak1 24157 30 - Bir ~alar saat 20674 
6 - Bir futbol 24839 31 - Bir komodino elektrik lambas1 21459 
7 - Bir ~alar saat 25955 32 - Bir erkek kemeri 25912 
8 - Bir kol saab 23450 33 - Bir cep cüzdam 25406 
9 - Bir para cüzdam 25577 34 - Bir dolma kalem 25202 

10 - Bir masa örtü tak1m1 23760 35 - Bir masa örtü tak1m1 24302 
11 - Bir komidino elektrik limbas1 25944 36 - Bir para cüzdam 24519 
12 - Bir dolma kalem 25374 37 - Bir futbol 24706 
13 __. Bir futbol 21445 38 - Bir vaporizatör 23108 
14 - Bir domino 22257 39 - Bir domino 20787 
15 - Bir kutu sabun 26086 40 - Bir erkek kemeri 26182 
16 - Bir cep cüzdam 23120 41 - Bir ced cüzdam 19888 
17 - Bir erkek kemeri 24319 42 - Bir kol saata 25144 
18 - Bir vaporizatör 21937 43 - Bir el ~antas1 25065 
19 - Bir podrabk 22368 44 - Bir ~alar saat 23896 
20 - Bir jilet tra' tak1m1 22723 45 - Bir futbol 26043 
21 - Bir bir kol saab 23146 46 - Bir para cüzdam 24878 
22 - Bir futbol 19937 47 - Bir jilet tra§ tak1m1 23358 
23 - Bir seyahat ~antas1 25250 48 - Bir seyahat talum1 23432 
24 - Bir masa örtü tak1m1 25637 49 - 9 par~all bir ~ay tak1m1 24745 
25 - Sir pasta tak1m1 20769 50 - Bir ~ocuk bisikleti 23552 

Atideki Yirmi Be!} Numara Teselli Hediyesi Olarak iki§er Tablet " DOLCA „ <;ikolatalar1 Kazanm1§lard1r . 
26272 21330 24681 25444 23189 21903 22013 26159 25152 21530 22454 20602 24851 
23883 24107 25490 25331 25739 20297 26386 24222 24599 20264 23824 20831 

GOLD 
Golt (Altm) tra!J b1~ag1 lsve~ ~eliginden, milimitrenin 

onda bir kahnbgmda olup dünyada eti yoktur 

Bir b1~ak oktar gibi 10 - 15 trat yapar 
Semsi Hakikat 

HASTALIGA 
Bu mevsimde korunamad1g1zdan kolayhkla yakalamr1z 

onun i~in cebinizde mutlaka 

Ferit SELI\~tE'T nczle iläc1ndan 
Bulundur 

mamz 

BIR 
ufak tedbir 

s i z i 
Tramvayda, 

Vapurda, 
Otobüste 

mikrop 

ve 
hastahktan 

Korur 
Yalmz 

Üzerindeki 

fsme 
DIKKAT 

M. Deposu : S. F erit - ( S i F A ) eczanesidir 

YUKSEL RAKISI t ~dlLM ~166•ttll!i1Mdil•6rtt•1lMMl!l 
L H A M R A Kü~~h:::n~fne!':;:nda S Ucuzluk Sergisinde Az zaman zarfmda Kabadayi 

• r-.... k k d .• ks 1 • ti 
Btiyilk ese!:r a~~::b:~::.:.~ d~efinci fihni 1-~=--·--•w!!us~S!~ •• ~ yu e Mlf r 

lltinyan1n buzlar~ 6~l~ye!le!.'t ~inleri arasmda 1 -91 
- -

88 -1 
•tneler süren bir ~ah~ma ile yapilan ve heyecanh bir 1 alannm yard1m1 Kudüs krabntn Hassa alayi Harbm ilk neticesi papaslann kendisine 

scrgözesti canlandtran harikaJar filmi arasmda keiimenin tam manisile panik husule en ziyade bei baglad1klan ve Meryem tara-
getirdi! fmdan i1aret edilerek harbe geien demir 

hlve Olarak: S Bu panik, Aslan ve Tugrul beylere krahn ~övalye Renonun ölümü oldu. 

P J l N && bulundugu tepenin yolunu a~m•t demektit aran1ount urna o. !) l!:!P' a-. Kral tehlikede idi. 
b .... ~ lt Bunu Tampilyeler ~övalyeleri fark etti. 
ougn 15 17 D Bunlar, Ha~b ordulann en müteass1p ve pa-

n: - ve l9 Seanslarmda 9 pas dislplini ile ~allf&D asker sm1f1, bir nevi 

4i:0PEN V E A ~KLARf 9 papas tarikab mensubu idiler. 
Y ~ D Tanvilye ~övalyelerinin krahn vaziyetini 

Son defa olarak gösterilecektir IP k 
~---IJ!lilf.ilJlmlH''~:i"ll illlil UlrJllllJll·"i'111lliS:'lll•'lll.l[!j kurtarma i~in yaptaklar1 hücum ~ok müthif · 

ve anudane oldu; fakat Aslan ve T ogrul bey-
I i:lcl:k.i:_+_~-~*~" lerin ileri hareketini durduramad1lar. 
ki~ettnelikte: -( T AN )- Sinemasm~:l. 

3143 
i Ve · .. Krabn karargih1 etrafmda bir 

1 ~evirme hareketi belirmege batladi! Sava1 
'=--=:_En yeni PARAMOUNT dünya hidisab bareketlerini yakmdan ve dikkatle takip eden 

2 
- Rus l;rihinin en mühim safhasm1 te,kil eden Saliheddini Eyyübi, esas kuvvetlerle bu ~e-

8 •• • • k K t • virme hareketinin yap1lmas1n1 emretmitti. 
............... U Y U 8 e r I D 8 Kudüs kral1 bu feci vaziyeti görünce, ak1-

3 - Heyecan, deh,et yaratan kaymetli eser betini anlamakta ge~ kalmad1. Vak1a Tan-

D v J K pilyeler taarruzu b1rakm11lar ve müdafaaya ag ~rlD IZI ba1lam1,lard1r. Bunlar, ne bahaya olursa ol-
~~ ~ „„~ .~~:w-z.m~ lursa olsun krab kurtarmak azminde idiler; 
li „ < S E A N S L A R Bunun i~in karargih1n bulundugu tepenin bir 
C ergün: Daglarm K1z1 15, 19. Büyük Katerina 17, 21 karit topragm1 bile terketmemege ~al111yor-

U1J1a, Cumartesi: Büyük Katerina 9, 13, 17, 21. lard1! 
P Daglarm K1z1 11, 15, 19. Bu müdafaa, ~ok anudane " olacakb; 

aiartesi, Per!Jembe: Saat 13 te batlar. 
Saliheddini Eyynbi No. 16 

Sa va~ ~iddetlendi 

Bu hidisenin ge~tigi zamanlarda savaf en 
son §iddetine gelmit ve her iki taraf birbi
rine sald1rm111 birbirine kantm•f idi. 

Saliheddini Eyyübi, hi~ durmadan bir 
taraftan bir tarafa ko,uyor, emirberlerini mü
temadiyen kumandanlara gönderiyordu. 

Salihettin dii1manm manevi kuvvetini 
k1rmak i~in Seydiaptal ile Mahmudu Söval
yeler ordusunun iki bayragam endirmege me
mur etti. Bu iki kahraman, yüksek bir 

tepede dalgalanan iki bayrag1 endirmek i~n 
harekete ge~tiler. 

Bayrak, emin bir yerde demekti. Seydi
aptal ile Mahmut ve askerleri evveli bir 
tepeyi zapt mecburiyetinde idiler. 

Bu, kendi batma bir mesele ve bir mü1-
külitt1. Ha~b ordular, iki bayrag1n müdafaa 

ve muhafazas1m ba1tan bata ~elik zarhlar 
geymit ve se~me Ha~h askerler buakm11-
lardi. 
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lll~B[ll!Dlll 
1 Türklerle K";r§I Kar§ya ~·~ · 

1

UK1z ka~uma 
l

ff Y ·· · ~ r• d 120 •1 • ) k) ) • Evvelki&iakfam saat 18 cle 
AN~~a~OY Turk~eye <;eviren : ~ ~In e IDI yon Insan a~ 1 8 pen~e eflyOr IKar~1yaka~un Banka so 

RE~AT SANLI IJ K kJ d d b•• ••k f )Ak ) k !da ~ükrü veÖmer ile henOJ fi~~~ - 14 - ~~~~~ ura tk evam e erse uyu e a et 0 aca hüviyetleri tesbit edimiyeO ' 

1 ~) Nisanda yap1lan taarruz<la 'fürkler 10,000 Sanghay ~H (f\.t\) - \ 7asa Yangiiz hayzas1nda uzun zan1andan bir ka~ ki§i, bayan Fabll• 

zay1at vern1i~ler<li . . . beri devarn ctrnekte olan kurakhk neticesinde 1nüthi~ k1thk ba~lann~- admda bir kizi otomobille 
ka~1rmaga te~ebbüs etmifler 

Bütün mütecessis nazarlarm laug1cmda Turkler S inci ve hr. 1\9hktan nnr~tarip olan insanlann adedi l ~O n1ilyon tahn1in edil- di. Su~lular badiseden sonrl 

havaya kaldmlmi§ oldugu 19 zuncu firka!arla ileri dog 1nektcdir. Yaln1z Nankinde iane iJc ya~1ya11Jann on ilä yirn1i bin tah- ka~ttklar1 i~in aranmaktad1r 
• s1rada bana yabanc1 gelme ru abldilar. 16 mc1 hrkada 

yen bir ugultu i§ittim. Bu ihtiyat olarak cebhe gerisin n1in ediln1ektedir. T3unlar g1da olarak en pis ~eyleri yemektcn yekin- lar. 

ugultu büyük bir süratle yak de alikonulmu§tu. n1e1nektcdirler. Sehrin civrn bir <;ok öhi cesctler ile doludur. ~ehir: 
Ja~arak bir cisim birdenbire Taasavvur edi"len taarruz 11~1 '''""' P!P,11 11.:;

1
1 ~·· 1

1
;

1
1 1+.1 •·~ 1

1

.;~ 1•~1 fl':;.:1' f-+~„-~ l!WI l~I h1u1U llludl lzi,d!I 111" 1 lllutll l.b,ll.f 111, 1 lllu1ll :.:1111 c-= 

yere dü§tü ve büyük bir i~in sol cenah 16 ve merkez S • • k ~ i~g1°J1•z-Al~nan 
taraka ile patlad1. Bu tayya 2 inci firkalara tevdi edi1- aytm VergISl .8DUD11 f:..ra!t 11. 

relerden ablan bir bomba mi§ti. Bu suretle 19,:5, 2 ve Ankara, 26 (A.A) - C. H. partisi bugi.1n ögleden sonra gÖrÜ~meieri 
1di. He'llen be§ metre yam 10 uncu firkalar bir hat ha saat 15 de topland1. "$ 
ml d .. ·· t•• B SO t 1· d k 1 - Say1m vergisi kanununun ikinci maddesinin A. f1k· -oo--za u~mu§ u. unu me m e ar§1m1zda bulunuyor--; 
re öteye dü§en diger bomba du Türk piyadesinin yekiinü rasmda yap1lmas1 hükiimett;e gerckli görül...n degi§iklik (Ba~tacafi 1 incide) 
~akib etti. 42,000 ki§iye baligw olyordu. hakkm<la söz alan hatipier dinlendikten sonra bu degi~ik- fikitleri ve niyctleri hakkm-

B . . K .1 ligw i yerinde oldugunu kabnl etti. d l · • d en muav1mm uantr 1 e Saat 15,30 da bütün Türk a mese emn mennam a 
k d

. · · 
8

. 2 - Bundan sonra d1~ siyasal i~ler hakkmda D1~ i§leri 
en 1m1z1 yere abyoruz. 1r kuvvetleri, F ransiz _ ingiliz tahl ikat yap1labilmek üzerc 

b 
Bakam B. Tevfik Rü~tü Arasm verdigin izahat memnum-

az sonra üstümiiz a§1m1z cephesini ortadan yarmiya yetle dinlendi. Berline gelmislerdir. 
toprak i~inde ayaga kalk1- ~ah~an 2 nci f1rkay1 takiben Berlin 26 (A.A) - Resmi 
yoruz. 

Benim sol elimde hafif 
bir ~izik var muavinim hi~
bir~ey olmam1§. 

Etrafa göz gezdiriyoruz. 
Benim top~u efradmdan bi
risi yüzünden ve sol omuzun 
dan ag1r surette yaralamyor. 
50 metre uzaga dü§en bom
badan iki senegolh askeri 
öldürüyor. 

18 May1s Sah - Bugün 
Türkler bütün cephe istika
metinde §iddetli bir hücum 
yapblar. Türklere bu hücum 
esnasmda Frans1z ve ingiliz 
kuvvetleri önünde büyük za
yiat veriyorlar. 

19 May1s <;ar§amba -
Türkler bügün umumi bir 
hücum yap1yorlar. Türk umu
mi kumandan muavini 10 
Mayista <;anakkaleyi tefti§e 
gelmi§ti. 

lstanbula döner dönmez, 
takviye kuvveti olarak gön
derecegi 2 nci firka <.;anak
kaleye vanr yarmaz umumi 
bir taarruz yapdmasm1 emr
etti. Bu f1rka 16 Mart tari
hinde Akba~a tahliye edildi. 

lki gün istirahattan sonra, 
umumi taarruz 19 May1s fa. 
rihinde saat 5,3~ da karar
la§tmlm1~h. Taarruzun ba§-

ileri abldilar. 15 nci f1rka- japonva Uluslar K11rumu ile teblig. Alman istihbarat b:i. 
nm orta ve merkez cenah- b• b • c i rosu bildiriyor; 
lan bizim müdafaa te~kilä- ÜtÜn mÜnase etJerii.1.Jl !..[eSti ingiliz hariciye bakam Sir 
bm1zm yanma kadar sokul- Tokyo 26 (A.A) - D1~ar1 i§le1·i Bak~m Bay Hirola Na- Con Saymen ile murahhas 
dular. 5 nci Türk f1rkas1 z1rlar meclisinde, bu günden itiharen japonyaya uluslar ku-
b .. ··k b. Lord bay Eden, bay Hitler 

uyu ir savletle Frans1z rumuna baghyan bütün kay1tlarm ortadan kalkm1§ oldugunu 
kuvvetlerine hücum ettiler. bildirmi§tir. ve Alman d1~ i§lel"i bakam 

Hatta bir~oklan bizim siper ~-!~ ~t:: l~i ::! m;.~ ff+.:: ::;:: ~~ Baron Fon Nörat son iki 
lere kadar girmiye muvaf- R : G • J giin zarfmda ingiliz sefiri 
fak old~lar. Fakat bunlar Omanya rip §8 gIDI Sir Filips ve tahdidi teslihat 

pek mahdut oldugu i~in si- DemiryoJJa- Zile 26 ( A.A ) ~ehri- i§leri mütehass1s1 bay Fon 
perlerde ölü kald1lar. mizde grip hasta 

11g1 salgm Ribcntrop haz1r olduklar1 
t b l 2 · f d f 1• t bir hale rrelmesinden ötürü aaruza a§ iyan DCl Ir- r1n a aa 1ye ~ halde vaptlan göru·· c::.meJer bu k b k ilk m.!kteplerde orta mektep .1 " 

k:~:g1 i~r~ 17,;~!:tah:;,::: Resmi Romen istatistikle· yedi gün reiiddetle kapabl· ak§am hitama crmi§tir. 
nihayet verdiler. 16 nci firka rinc göre 1934 y1hnda Ro- m1~lard1r. Hastahk ihtiläts1z 3 $ubat tarihli tebligde 
her araziden istifade ederek manya ~imendifcrle1·in 27 hafif ge~mektedir. münderii;. meseleler tetkik 

milyon 200 bin kic::.i tas1m1~- K A v d f • tl d.l · t• B ·· ·· l t siperlerimize kadar yaklac::.b. "' ~ '11 • !3g11 1a ar1 e 1 ffi!§ Ir. U goru~me er a-
~ br. 1928 senesinde bu mik- G.& r. I d k Gece harp k1smen devam mami e ostane ve ap li-

tar 46 milyondy. Buna rag- lz1nit faprikasi ar1l-etti. Sabaha kar~1 5 lnci ve ~ san ile yapilm1§ ve her iki 
2 nci Türk f1rkalan ~ok y1p· men 1934 y1h faaliyeti 1933 diktan sonra pahah- tarn.fm noktai nazarmm ay-

y1h faaliyetine göre yüzde J 1 ranml§ olmalarma ragv men asn11yaca { dmiatilmasma medar olmu~· 
on iki nisbetinde bir fazla · • "' · 

yeniden hücuma ge~tiler. hk göstermektedir. Ankara (Hususi} - lzmit tur. Her iki hükiimotin takib 
Fakat ingiliz ve Frans1z mit- E§ya nakliyah 1934 yihn- käg1d fabrikasmm faaiiyete etmekte oldugu siyaset ile 
ralyozlarmm §iddetli ate§i da on dokuz milyon 300,000 ge~mcsinde 1 sonra piyasada beynelmilel tei;riki meseiyi 
kar§ismda hi\: arazi kazana- tondur. Bu miktar da ge\:en kägid fiatlarmin artacagma islah etmek suretile Avrupa 
mad11ar. yila nazaran yüzde 17 bir dair §ayialar duyulmt.ktachr. 

Bu hücum Türklere 10,000 fazlahk göstermektedir. Fabrikanm kf.g1d bahahl1g1- sulhunun tcmin tarsin gaye·· 
ki§iye mal oJmu§tu. na sebebiyet verecegi yolun· sini gö"etmi~ olduklan anla-

20 Mayis Pcrc::.enbe Sa mekte idi. Bu hücumda da ~1kan bu rivayetlerin ~sh §tlm1~hr. 
"' 2 inci Afrika livas1 bir siper esas1 yoktur. I. ·1· Al ' bahm saat dördünde Ba'-" ng1 !L ve man naztriari 

P almaga muvaffak oluyorsa Sümer 'Bankta sainbiyattar 
f1rkas1 Kerevizdere mmtaka- clogrudan dogruya yap1lm1~ da Türkler yaphklari bir mu bir zat bu ~ayialan tekziJ 
sma bir hücum yap1yor. Bu kabil taarruzda bunu istir - ettikten sonra faprika-=im ve hital!la ermi~ o!an müza-
k1s1m Türklerin 19 nncu f1r- dad ediyorlar. käg1d1 ucuzlotnc~g1m söyle· kerelerin semc1 e vcrmi~ ol-
kas1 tarafmdan müdafaa edil ( Arkas1 var) mi§tir. dugu ka iaatindedir. Sir Con 

Saymen hava tarikile yarm 

Londr~ya gidecek, Bay Eden 

Stadyomu 
~ehir meclisine ayr1lan k 

misyon ara~brmalar yapara~ 
§ehrin be§ yerinde gen~lik 
spor sahalar1 yerleri aynJ1111 
dir, Güzelyah ~aym, Talebe 
~aym, Hila! istasyonu ~ayd' 
Y ar§1yaka belediye fidanhi' 
sahas1 i~inde dört saha vii• 
cuda getirilecektir. 

Ayr1ca yangm orta:uod• 
kültür parkmm i~inde yüzbilJ 
bin 1ira sarfilc bir §ebir sta 
yomu in§a edilecektir. 

Muskac1l1k 
Kemerde Läle sokagindl 

Hasan oglu Ali R1zani0t 
Zehramn umumi evinde Hik• 
met ismindeki kadma musk• 
yazd1g1 görülerek zab1tacl 
yakaianm1~br. 

A vrupa ile de 
Konu§acag1i 

izmir, Ankara, lstanbol 
ve Avrupa ~ehirleri otom• 
telefon tesisab ilzerinde ~-
h§maktad1r. Beklenen dire~· 
ler lzmire getirilmi' ve tesl' 
sat yap1lacak yerlere göf' 
derilmi§tir. 

T esisatm M ay1sa kad,t 
bitirilecegi ümit ediliyor. 

Yamanlar 
Yolu Uzat1hyor 

Y amanlar kampma kad,t 
olan §OSa bu y1l Karag&fl 
kadar uzanacakbr. ü~yi)' 
i~~i ~ah§maga ba§lam11llf 
Karagöl tarihi bir degfl1 
haizdir. 

1100 rakkammda olan ~ 
göle Y amanlar dag1ar1nd•~ 
(11) kaynak suyu dökülroe 
tedir. 
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Sövalyelerin bayrag1na 

- 90 -
mukarrcr oldugu ve~hile ß 
Moskova Var!lOVa ve Prag ergama 

hücun1! 

iki Türk kahramam, insan kudretlerinin 
üstünde bir cesaret ve kahramanltkla bay-

raklara sarild1lar ve bir an ininde ~övalye
lerin azametli bayraklar1 yerlere serildiler. 

Seydi Abdal ve Mahmut beylerin arka
smda ~eviklik, cesaret ve kuvvette kendile
rinden a§ag1 olmiyan s~~me askerleri vard1. 
Bunlarm, bayraklarm oldugu yere saldm~1, 
tepenin de Ha~hlar elinden ~1kmasma sebep 

oldu. 

Saläheddini Eyyübi, sevgili kumanlarmdan 
Aslan beyi de Kudüs k1rahm esir etmege 
memur etmi§ti. 

Kudüs l(rah l>esinde ! .. „ 

Aslan bey, Kudüs krahm esir ederse 
harbm vaziyeti ~ok degi~ecekti. Bunnn i~in 
kralm karargäh1 tarafma bütün kuvvet ve 
muharetile saf d1rd1. 

Kral, Demir §Övaleynin öldürüldügü ha
berini henüz alm1§h. Bu haber onu kuvvetli 
ve haris, ahlaks1z bir rakipten kurtard1g1 
i~in memnun etmi§ degildi; fakat Demir §Ö

valyenin ölümü harbm akibeti namina ~ok 
dütünülecek bir hädise idi. Bu da Kudüs 

krahn2 endi~e vermi~ti ! 
Kral, Salähcddini Ey übi askerlerindcn 

bir f1rkamu karargähma sald1rd1g1m gör<lii. 

Hai;h or<lunun istihbarat vas1talar1 pdc 
azald1gmdan bu hücum eden f1rkanin, Salä-

heddini Eyyiibinin hangi kumnndas! altmda 
oldugunu bilmiyordu ve bunun ii;in de hücum 

edenlerin dogrudan dogruya Salähe\ldinin 
idaresinde oldugu ihtimali i!e bütün kuvve
tini Aslan bey firkasma kar~1 sürdü ! 

Kralm hassa alay1, Kudüs mi.idafaasm1 
yapan askcrlerin en se~mesi idi. Bu alay en 

ba§ta olarak Aslan beye sald1rd1. Arkasmdan 
da diger kuvvetler Hassa alaym1 takipetti. 

Kral ihtiyatta hi~ kuvvet b1rakmamt§h. 
Fakat bu, biitün kuvvetle yapbg1 taarruz ilk 
hamlede muvaffak olursa, Saläheddini Eyyü
binin cephesindeki Aslan bcy hatb hi~ ~üp
hesiz kmhrd1. 

Vaziyeti Aslan beyin en sevkili sava~ ar· 
kada§I, ve ~aläheddinin k1ymetli kumandan
larmdan Tugrul bey bu tehlikeli vaziyeti bir 

anda kavrad1 ve oda bütün kuvvetiyle Aslan 
beyin yard1mma ko~tu. 

Tugrul beyin yard1m1 ~ok vaktinde yap1l
m1~ bir yard1m oldu. <;ünkii tarn bu sirada 
Hassa alay kumandam Aslan bey elile öldü
rüldü; kumandanm ölümü ve T ugrul bey k1t' -

seyahatlerine devam ede- TütiincÜler 
cektir. ----a- Kooperatifi •• 
F1.nd1k fiatlarl Bergama Tüütüncüler k 

Trabzon 26 (A.A) _ Bor- peratifinin y1lhk heyeti udJ 
sada fmdik i~i toptan 47 miye i~timamda lktisad tJ 

käleti komiseri s1fatile ba 
kuru§bm muamele görmekte bulunan viläyet hukuk itl 
kabuklu tombul yüzde e!li F d y dd müdürü bay ua ur 
garanti 23 kuru§tan sab]mak- dün Bergamadan dünmüt 
tad1r. Mahsulün ~ok az kal- Bergama tiitüncüler k 
mas1 yüzünden ahcilar istekli pcratifi idare heyetine fit 
iselerde sahc1lar fiatlarm ba§kam bay Ahmed Hall> 
yükselmesine infrt:aren mal- belediye ba~kam bay N• 
lanm tutmaktad1rlar. Bu haf- bay Kamäl, bay Haluk, 
ta i~nde yumurta ihracatma Murad, bay Emin ve b'I 
ba~lanm1~hr. ~ükrü se~ilmi~tir. 

-----=---"--------· . ...,.,,..-=--===:"'-=~·-=====--s:l'l:I~ 
• 
Izmir Muhasebei Hususiye 
r~üdürlügünden : 
. bedeli sab1k1 5101 lir• t' 
ldarci Hususiye vitäyete ait Bal~uvrda AgamemnuO 

Mil 1hcalari icara verilmek üzcre kapnh zarf usulile III~ 
yedeye ~1kanhm~hr. ~artnamesini görmek istiyenlerin P 
reye, pey sürmek istiyenlerinde 10 - 4 - 935 c;ar§amb• 
nü saat 9 dan 12 ye kadar teklifnameleri ile birlikte 
cümeni viläyete müracaatlan. 842 


