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SADEV RILDI 
Bu müddet bitince asiler teslim olmazlarsa bütün kara ve hava kuvvetleri taraf1ndan 

Asilere kar§1 10.000 asker, 60 tayyare sevkedilecek. lllerhametsizce tepeleneceklerdir. 
--~----·· -

. Atina 5 (A.A) - Röyter 
aJans1 bildiriyor: 

Londra 5 (A.A) - Atina 
dan bildiriliyor: 

Bugun bir deniz harb1 ola 
cag1 tahmin ediliyor. Deniz 
sefcrlerine kapah olan SeJä
nik limam methaline pek~ok 
torpil dököldügü bildirilrni§-
tir. 

Sofya 5 (A.A) - Röyter 
ajansmdan : 

Hudud1.m zo f;".nmasma ma-

kollari takviye edilrni~tir. miktarmm mecmuu 2500den 
Petri~e 100 Yunan müttecisi ibarettir. Hükumet knvvetle:-i 
gelmi~ silählari almm1~hr. ilerilemeye ba§llami~br. 

Brindizi 5 ( A.A) - Yu-
Hududun öte tarafmdan ag1r nanistanda :mhur etm!~ olan , 
top sesleri gelmektedir. ~ 1 

Atina 5 ( A.A) - .~mki 

Makedonya asilerinin hüku
m ei: knvvet!erine ka"§i ml -

kav~m.~ t ·m··a„.;1zhgi ~o· y -
sil..! t.!fLu: o'ac·Lk!ar1 z. n .o
lunmakt dir. Asi kuvv-i!cr 

at mühlet vermi$tir. Äsiler 
bu muddet zarfmda teslim 
olmad1klan fakdirde hükfi
met kuvvetleri yeniden hü
cuma ge~ece1dir. 

lsyanm bu sabahki vaziyeti 
~Udur. Äsi kuvvetleri istri
lllon irmagmm ötesine ricat 
~t111ege mecbur olmu~!ardtr. 
Asi kuvvetleri ~imalde hükii
~ kuvvetler1 tarafmdan 
~evrilmi§ bulunmaktad1r. Hü
l{ull1et kuvvetleri Seläninbn 
geien k1taat ile Mi~alay Plas
tiresin kumandasmda bulu
~~p Iske~eden geferek hü
~u11 mukavem ti imkäns1z 

•~••~~•+• „••••*~••„•o ~ (+•~~•t ~~~~~~ ~~· 

trakm1§l olan f1rkadan n:ü· 
t~l~keptir. Poroy da äsi bir 
labur silählar1m tes!im etmi§-

FJlutlu y1ie: Ö1nilnnii 

tir N· . d A ·1 1 l · igr1tte e as1 er ya_<a-
dannu§tir. Selänik hava mer 

antndan 21 bomba1d1man 
~aYYaresi kalkm1~ ve Make
l 0 nya äsi1erine hücuma ba~
a'llll§hr. 

Bdndizi 5 (A.A) - Gene 
~l Plastras buraya gelmi§tir. 
~ ........ ~......._, ....... , ........ '"'-~"'"'·""--

ö2 TÜRKCE : ------Ordu ve Siyasa 

• 
Yunan tayyareleri äsi gcmileri bombard.n::m ederken 

isyan dolayrsile bu memle- Atina 5 (A.A)- Atina 
ket)e ofan ha va ve der.iz Ajansr teblig ediyor: 
münakalät1 inkitaa ugram1~- Milli ordu tarafmdan Ose-

d Yunan deniz ve kara or- · 
d~sundaki ayaklanmay1 bil-
1~en telyaz1lar1m okurken, 

12 deki Balkan sava§lm 
and1tn. 

i . 0 vakitler, bizim ordumuz 
atnde de kendini politika 

Yurdumuzu on yildar.beri gittikce artan bir "enerji„ ile 
idare eden Ba§bakamm1z General ismet inönü ile Di§ i§leri 
Bakam Bay Tevfik Aras mem!eketin i~ ve di§maan bu me
sut y1ldönümü dolay1sile ald1khri tebrik telgraflarma sarnimi 
te§ekkürlerle lmukabelede bulunmu11lar. 

hr Buraya gelmesi icabeden .r.Uma .nehrinitekrar ge~mege 
Trinton imindeki Yunan ge- : mecbur edilen äsi k1taat §im-
mis1 Pire limamnda kahm§- di Selänikten gelen hükumet 
br. Hindistan ve Avusralya- k1taatile ge~tigi yerlerde äsi-~ 
ya gitrncsi mnkarrer olan 4 leri temizliyerek, Ksantiden 
motorlu ingiliz tayyaresi ilerliyen miralay Y alistrasm 
Brindiziden hareket etrnedigi kumandasmdaki Gümülcine 
gibi Atinaya ve 1stanbu)a f1rkas1 arasmda s1k1§mI§br. 

lnbsina kapbrrn1§ olanlar 
kard1. ittihatp ve ihtiläff1 

afalarm s1ralan arasmda 
~tpt§bg. bir ordu ile dört 
~ an1ni1z1 saran Balkanhlara 

l.a~§1 durulam1yacag1 besbel-
1 ld' 
tq 1. Nas1l ki, sava§a gir-
k elllizle bozguna ugramam1z 
lt oldu. 

\' k~rdularm siyasadan, her 
a lt . . k k l 1 t'ek . 1~in uza a ma ar1 ge-

l'I h oldugunu ~ok ac1 de
i~~tnelerle görüp anlad1g1m1z 
d ltl kom§u, dost Yunan or-
llsu . . d 

1. l~tn e beliren bu ay-
tt.1t-1 •• •• 
liy ?oru§ler, ne yalan söy-

ti•tn; bizi dü§ündürdü. 
slld rdu, hütün ulusun ordu
''ft ~r. Bu saym ocak i~ine; 
llle~·d~cihk„ m gölgesi girme-
4 

1 tr. Hangi orduda ki· 

bsensin b . 1 •• ··1t··1 ~ a 1 ' ensm.„ guru u er1 
~u; .. arn1§, o ordu, i~inden 
Re llYen bir aga~ ~ihi ~ok 
tir~llleden devrilip y1k1lm1§-

dtt~orn§u Y unanistanm, or
toh u oras1na giren f1rkac1hk 
bit~l'tl?nu oradan söküp ata-
d esi gö '"ld d"l V· · 

Bulgar 
Talebesi aras1nda 

kon1ünizm 
Sofya, [Hususi] - : urgaz

dan alman malumata nazaran , 
bu 11ehrin zab1tas1 orta mek
tepleri arasmda gizli bir ko· 
münist te§kiläb bulmu§tur. 

iki mektepte 13 erkek ve 
12 k1z talebe tevkif edilmi§
tir. Yapilan taharriyat neti
cesinde komonizme ait bir 
~ok eserler ve hususi evrak 
e!e ge~irilmi§tir. 

-------··-------
Fransa 

iki kruvazör 1sn1arhyor 
Paris (Radyo) Bahriye 

komitesi toplanarak Dunkerk 
sistemindeki 35,000 tonluk 
iki kruvazörü sipari§ etmege 
karar vermi§tir. ---oc---
· Bulgar 
IAdliyesinda 
Yenilikler ir nu en 1 eg1m1z-

~ ~ ~':·« Sofya (Hususi) - Ba§ba-
~ b •• ~··~~~1\\ kan general Zilätef adliye 
~ 011 •• k T.. k n bakam brofesör Ojkofla uzun 
t yu ur ~ bir müläkat yapml§br. 
tt l{ah ~ Müläkattan sonra kendisini 
~ ''S ~ ramaDI U gören gazetecilere beyanatta 
~ p a)aheddini Eyyübi„ nin ~ bulunmak istemi~ isede, a 1-
tt s ah~81~ dag'lthgimiz ( 8 ) liye bakam yakmda adliyede 
~ l~~felik ilävesini sabci- ~ deg~i~likler . yap1lmasmm 
\~~ . isteyiniz. i ~muhtemel oldugunu söyle-i 

~.„Jro;:t:;;&~.JJ ~mi§tir. 

Görünmez 
kaza 

gidecek olan tayyare de yola Hükiimet k1taatma ge~en 
~ikmarnl§hr. bir ~ok äsiler general Kame-

Atina, 3 (A.A) - Royter nosun emri a)tmda bulunan 
ajans1 biJdiriyor : äsi k1taabn kuvvei manevi-

F elemenk band1rah Gani- ' Selänikte toplanan hüku- yesi pek bozuk oldugunu 
"d d l A "f temin etmektedir. m1 es vapurun a ame e ri met kuvvetlerile General Ka-

oglu ismailin ambarda balya ' menos tarafmdan kumanda Mmtakanm bütün mülte-
lar1 istif ettig s1rada üzerine edilen äsi kuvvetler arasmda cileri hükiimet kuvvetJerine 
dü~en bir balya yüzunnen 

1 
ilk müsademe Staama y~ki- §evkle müzaheret ederek hu-

kolu k1rilm1§ ve yüzü da ya- mnda vuku bulmu§tur. Asi- zur ve asayi§in süratle iade-
ralanmt§lbr. ler ricat etmi§lerdir. Harbiye sini istiyorlar. Bugün ve ya-

Yarah Memleket hastane- Nazm General Kondilis äsi- rm äsilerin ifnas1 i~in kati 
sinde tedavi ediliyor. lere teslim olmak i~in 24 sa· netice almacakbr. Dünden-„ .......... „ ...... „ .. „„ .......... „„„„„„...... beri Makedonyada bulunan 

r A N A K K A L E D E Harbiye Bakam General Kon-
~ dilis bareketin yarma kadar 

Türklerle kar~1 ka bastmlacagm1 kau olarak 
9$ r§Iya bildirmi§tir. Asilerin ka~ma-

1 sma imkän yoktur. Zira hü
~ kiimet lüzumu olan bütün 
l vesaite malik bulunmaktad1r. 

Hükumet diktatörlük-;mel- ~ 
lerini gizlemek i~in cumhu
riyet~i hissiyatla müttas1f 
olduklarm1 iddia ecien äsilere 
kar§I cumhuriyet re11mm1 
himaye etmektedir. General 
Kondilis hükü.metin anla§
m1ya ~ah§bgm1 ve fakat 
V enizelosun batb hareketi 
buna mani oldugunu iläve 
eylerni§tir. Tayyareler bu sa-
bah äsi k1t'aata, generalj 

Tefrikam1zm tarihi vesikalarmdan Frans1z ordulari ku
mand1m general Gurunu11 bir kolunu kaybettigi yer .. Gene
ral Guru bir merminin patlamasiyle resimde görülen kasala-«t 

rm üzerinden f1rlam1§ ve beygirin arka tarafmda bulunan 
incir :igacmm üzerinde as1b kalm1§br. 

Kondilisin bir beyannamesini 
atm1§lard1r. General Kondilis 
bu beyannamede k1t'aabn 
kendilerinden hakikab gizli
yen äsi zabitler tarafmdan 
sürüklendikleri kendisine ma
lfun oldugunu bütün Yuna-
nistanm isyam basbrmag~ 
karar vermi§ bulundugunu 

ve fakat ~ocuklarmm kamm 
dökmek istemedigini hildir
mektedir. 

General Kondilis heyanna
mesini ~u suretle b1tirmi§tir: 

Size dü§Ünmek i~in 24saat 
mühlet veriyorum. Bu mühlet 

- Sonu 4 üncude -
--ao-·--

Acaba ~l.c stal1-
~ 

11e emis? g 
Berlin 5 (A.A) - Alman 

istihbarat büro~undan: 
Sarbruk seyahdi esnasmda 

bay Hitlerin haHf~e souk 
ald1g1 bildirilmekteclir. Bay 
Hitlerin sesi fazla k1stlm1§tir. 
Doktorlar bit- müddet i~in 
istirahat edip konu~mamasm1 
tavsiye etmi§ lerdir. Bu §C· 

raH: altmda Alman hükümeti 
d1§ i§leri bakanlig1 vas1tasilc 

'
Berlindeki ingiliz sefirine 
hafta i~inde Sir Con Say
menin yapacygi ziyaretin bir 
ba§ka zamana b1rak1Jmas1 
i~in ricada bulunmu§tur. 

Yunan isyan1 
münasebetiyle 

„ Onu" Tarife ne hacat, 
ne ~i~ektir biliriz! 



f~~~~~~~~~~~~~~~~Y~~'il KADINLAR ÄLEMiNDE l~l:j ....... ·„_, 
--~~~1!3•1 Asyakad1n1hü";;iyetsav:a§mda1 NASIL CENGEDER, 
!Nam1k Ke~.!1].f!..ölmez eseri! Orta Asyada Özbegi:t:'lnda Türk Kadmm v:.z~~ N~sd y al8rlard1 T N:~ ~ 
:S~ -=~ _ 11 _ ~~~[-;~l~~ Hürriyeti Dünya Kad1nhk Alen1inin Acaba rüyanlI görüyordu, kar~isindakt 

• Hivhirinde Y oktur. . . 1· l b t o Ikl•nci• Perde Her kö§ede bir §ir yatar adan1 dogrun1u söy 1yor( u, u cenne 
toprag1m1zda <;ekoslovakya bilgen kadm Özbekistan münevverleri 

1 1 l d ·· l k 1 
(Perde a~1hdca Silistire Kavgada ~ehadetle bütün armdan biri orta Asyada Rusyaya baglad1klan cumhu- idi, o {a ar guze lZ ar nere-

kalesinin bir tabyesinde, öte- gäm almz biz Özbekistandaki kadmlarm riyetlerini ilän ederken soy- den buraya toplattinhn1~tt . . 
de beride bir tak1m gönüllü Biz kahr1mamz can veririz, hürriyetinden bahisle verdjgi saJ 1slahat prog•am101da Bir gün Baha gül ve sün- k1zaran tenli ve göste~~· 
oturmu~. Zekiye erkek esva- nam almz biz bir konferansa 

1
§U mukaddi ~izmi§ ve bu programla bullerle bezenmi§ bir kamer- gibi yüzlü k1zlar hakili'; 

b1 ile i~lerinde görünür) Türk ad1 her duyana lerze me ile ba§lam1~br: kadmlan esir olmaktan kur- yada Leyla ile §arap i-rerken §eyhin söyledigi gibi b 
l3irinci 11eclis resandir "AvrupaJl:memleketlerinin tarm1~, evlerinde bo§ oturan derin bh· uykuya daldi. Göz- hayaldenmi ibaretti. Bir 

Ecdadimizm' heybeti marufu pek rogv unda kadmm hürri- kadmlarla, -, kahvelerde vak1t k d' · karar veremiyordu. fl~s Gönüllüler, nefer)e, Abdullah cihandir ~ • lerini a~bg1 zaman en 1s1· 
Zekiye yeti verilmi~ ve siyasal hak- ge~iren erkeklerin de i§ sa- ni heyaz ~am ipeginden uzun Sabah Bahanm k , 

F1trat degi§ir sanma! Bu 1 Fak b '"' k I ~ ,Bir gönüllü kan yine 
0 

kandir an tanmmi§hr. att u hibi olmalanm temin etmi~- bir bini~ geymi§ ve ba~ma verm2digini ve ~ iz ar1n 
__ _ _ __ Susun... Susun. Kavgada §ahadetle bütün i§ ~ok yerlerde henüz nazari ti. Bu münc•1verler bu prog- ye§il ipekten bir sarik sar- ne dahk gittigi, §a§k1ll 

Diger bir gönüllü gäm almz bir bir durumdad1r. Kendini he ram1 tatbik is:-in bizden ~ok mi§, sivri ge~i . sakalh Cebel halde kald1g1m görünce 5' 

Ne var? Biz kahrimamz can veririz nüz filen gösterememi§tir. fazla zahmet ~ekmi§, eski ~eyhinin kar§tsmda buldu. lerine §U suretle devaitl t 
Evvelki gönüllü nam ahnz biz Hattä Avrupa milletleri ara- adetlerin yerine asri esaslar Vücudu eyice uyu§mU§tU, göz- - Oglum, tarikakat1l111 

Muzikhy1 i§itmiyor mu- Top patlasm ate§leri etrafa smda bu nazariyeti henüz kurmak hususunda büyük Ierinde bir agirhk vard1. $eyh henüz cilveline nüfuz ede 
sun? a~1lsm kabul etmiyenler de: vard1r. gü~lüklerie kar§1la§m1§h, di- gülerek §U sözleri söyledi : soengbd'radhüagünbu km1vuakna~ss byiol 

ikinci gönüllü Cennte kap1s1 can rveren Fransa gibi en biiyük kadm yebilirim ki yapbklari dini ve _ Evlat size birka~ daki-
E t IA d ? 1· t - ·h I hürriyeli ve kadm hakk1 u1 l · k IA t b. · l k d t · b. Je - y, e a§m e. § e_as- 1 vana a~1 sm - usa m 1 ap a 1z1m e at kahk bir tevecüh gösterdik. 1ysm asm. ~er1ye 1r CJ 

k }' D d "b kend!ni uzak §arkta ve bil- 6 er ge iyor. ünya a ne. ulduk ki ölüm- ba§t gidebilmek i~in her fe- Bize sadik ve vefakär olan- ad1mm1 at, daha neler g 
Bir gönüllü d d k hassa Asyanm göbeginde d k I kl en e a~1lsm ·· a är 1 ara katlanm1§lard1r. lar münhü bu günence [sa- cek ve as1l <" vak1t §a11ac8 

Hava kavga havas1... Kavgada c:.ehadetle bu'"tu··n- yani orta Asyada Ozbekis- O J d b' · ·b· b · k ~ n ar a iz1m g1 1 u m 1- adete] kavu~urlar. sm ! 
Zekiye gäm alm biz tanda göstermektedir. läb:n ruhunu u!usal tarihi- D d. 

M ·k k h B japo11 kadmlannm_ hürri- Behaeddin c;ar~abuk aklitu e 1· 
- uz1 a avga avas1 iz kahr1mamz can 'veririz, - mizden ve soysal tabiahm1z- k d. B h k f d '-'ac~ 

- - -- yeti harptan sonra baQlanns- ba§ma toplad1, fakat en 1- a anm a asm a u " 
~al1yorsa biz de kavga tür- nam ahr1z biz y ;:!" dan almak suretile bac:.arm1c;.- k l . . b. .. ~ . t' o·· le ~ 

- - - · --- - -- br ve h1zb h1zh ad1mlar1a "( -i sinede bir §a§kmh ge mi§b. 1r ruzgar esml§ 1· Y / 
. küsünü:-söyleriz. ikinci n1eclis lard1r ki bu da or adaki uk- A b .. .. .. d o, gül ve sünbüllerle örtO, 
11. 1iil 1·ki'nci· go··nu··11u·· yürümegv e ba§lami§br. rin f-1 ca a ruyam1 goruyor u, g. 
1: "'"' Evvekiler, asker, m1·ralay Y dac:.lar1m1zm büyük zekäsma k b d d V k · d k b 1}d1 :_~ - ~unun da rocuklugv unal kadm1 da arbk as1rlardan -r kar§ismda i u a am ogru ameriya a en ~o ay 

bak! 
"i y bay S1tk1 bir ni~and1r. .. 1· d 0 b' d Leyläsi ile koyun koyuri' beri kapandigv 1 zmdanlardan mu soy 1yor u, , Ir ay ir 

- Kalede kalmak istiyen- Bugüne kadar isletilmiyen · t t · d ? B a nB' 
Abdullah ~avu~ 

- Bunun ~ocukluk nere
sinde? • Kavgada kavga tür
küsü söylemekle k1yamet m1 
kopar? 

Birinci gönüllü 
Camm susun ... 
Birka~ -ki~i birden 
Gelin türküye! Gelin 

türküyel 
Umum birden 

kurtar1lm1c;.tJr. iran kadm1 bütün her§ey1 unutmu§ u. ya miyor muy u uray 
ler bir tarafa ayrdsmler 'G zekä birdenbire gögremi§. 1 

8. 1 k k d .. 1 sil getiril miqti? Uykusu tte 
Bl·r go··nu·· 11u·· ~ehin§ahm !gösterdigv i yollar- 1 1rer me e a ar guze -i 

faaliyete gei;mi~tir. k l d d · d .. ·· kadar agv 1r olsa b1'r askef dan yürümek suretile hürri- ·· 1 1z ar aras10 a enn U§un-
Hep hurada kalmak Bugün Ozbeghtanda en v b · l · · ·· ·· ·· bulundugv u irin gene bu!ocl• 

istiyoruz a ki buraya geldi·k. ~yetini almak i~in savaci.larda mege ve u 1§ erm J~ yuzunu Y 
-i asri Türk mektep!eri rvardir. k. b 1 t k d ti ·1· k b bet 

B. b. · · d · bulunuyor. ' anlamaga va 1t u amam1~ 1. ya a a.1 ge n Ir en a 
1r 1nm1z en mi~ aynlaca- Orada Arap ve Rus harflcri b 1 kt' 

mz? Fakat bunlarm ,~ arasmda Bir ay gibi uzun ir zaman a mas1 gere 1. 
o~ ahlm1~ uJusai yaz1m1z kabul 0 ·b' ( A k ) 

Bay S1tk1 hürriyetini tamamen kazan- nas1l ge~ivermi§ti. nar g1 1 r as1 var 
edilmi§tir. ~ ~ ~ ~ ~.~ ~ 

(Hir kimseye iltifat t · m1c:., o hürriyetten faideler ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
r e m1- -i Kadmlara mahsus Iiseler, r.i 

yerek) tcminine ba§lam?§ 0 1an1ar san'at mektepl~ri, muzika Gözlerinde ölüm ~ua1 
Baylar! Dü§man suyu ge~ti. orta Asyada Özbegistan cum "$ 

Biilün Amerikan gazete- 1 ta bulmu§, bu ~antanm i~in-

Simdi öbür tarafmde herkes h k d l d B enstitöleri oldugu gibi, fabri ) d 
uriyeti a man Ir. u cum kalarda imaläthanelerde ~ah 0 an a am 

Amall'm1·z efka~r1m1"z 1·kbal1· birbirine giriyor; memleket h · t• d t ·· ··f uriye m gr muyon uu usu c:.an erkek ile kadmm mäddi 
vatand1r 

Serhaddimize kale bizim 
häki bedendir 

Biz kahr1mamz J zinetimiz 
kanh kefedir 

Kavgada ~·§ehadetle bütünj 
gäm almz bir 

Biz kahr1mamz can • veririz 
nanm ahr1z biz 

Kan ile k1h~hk görünen 
bayrag1m1zda 

Can korkusu gezmez ova
m1zde, dag1m1zda 

l';lf 

·~ "'' 
II~ 
hi111d 

l!;.11 
11.unl 

Merakl1lara ! 
S1khk, zarafet ve letafet 

sabibi olabilmek i~in her 
• 1 

halde lzmirde Halimaga ~ar- l 
§Ismda 

(RübenKatan) 
kütüphanesine geien bin bir 
türlü 1935 ayhk ve yathk 
~ama§tr, roh, tuvalet, manto, 
tayyor, 1 ~apka, ·~ kundura ve 
erkek modelleri almakla olur; 
ikide bir bulundugunuz aile 
tplantdarda, ziyaretlde, kon-
9erlerde, balolarda ve saire
nuvaffakiyet ve umumi tak
lir ve hayrete mucib olaca
!IDIZ muhakkakhr. 

Bundan mada her türlü 
·azete, mecmua ve kitab 
1ezkur kütüphanede bulu
ur. Her taraftan her türlü 

pari§ kabul ve ehemmiyetle 
1zar1 dikkate ahmr. 

Haz1r 
Kurulmu§ 

1ü~tcrisi ah~1k bir 
i~c;i klinigi satihktir 
Kiras1 ve masrah ~ok el-
1 li olan bu klinigin ev 

bir iki güne kadar bütün bü • d A · · 1· v · -i var 1r. raz1smm g~m§ igi ve manevi hir bir fark1 yok 
tün muhasaraya ugrayacak 176000 k.l d r 1 ometro ur. " tur. 1·k1"s1· de ayn1· hakk1n sa-gibi görünüyor. Allah zeval 
vermesin, devlet kalesini <;ekoslavakya älimi olan kkm sahibidirler. Kadm has 

bu Madam bu cumhuriyetin , 
kendi askerile de mahafa- tanelerininJ aoktorlar1 Türk 

k d. d 1. bir Türk diyari oldugunu kadinlaridii·. zaya a ir ir. ~inizde her z1kretmiyor, ~maamafih millikim burada , bulunmuk iste-
mezse pa§adan izin var. He- yetini de göstermiyor. 

Herkesin malumudurki Türman bugün d1§ari ~1ksm. 
Bir gönüllü kün be§igi Orta Asyadu·. 

Tarih te tastik ecierki tarih- Dii§man ko~. Asker az. 
Bizi azaltmak m1 istiyorsu
nuz? 

[ Arkas1 V ar ] 

Kiral1kmagaza 
Pe§temalcilarda Esnaf A

hali bankaSI s1rasmda dir
sekte büyük manifatura 
magazas1 tahtani fevkani 
birlikte ve ayr1 ayn kirahk
hr. Varidah gayri safiycsi 
inmi§tir. Kiras1 ehvendir te
~ekküläh mükemmeldir. Ya
z1hane, depo, atelye, matliaa 
gibi i§lere müsaittir. 

ttdres: Odun pazar1 Sa
ra~Jar caddesi No. 2 Mehmet 

d: 10 Salih 

===========i 
ismetpa~a Bulvar1 

AsriHamam 
fzmirin en~ güzel, temiz ve 

ucuz hamam1d1r 

Bayram münasebetile fiat
Iarda mühim tenzilät yaptl
IDI§br. 

Kese Bir.nei 60 kuru§tur. 
11 ikinci 50 " 

Kendi kendine y1kanmak 
Birinci 30 
ikinci 25 kuru§tur. 

, „ ..... .1. "' „ ---. 
olmaga müsait iki odas1 ve 
bir mutbag1 da vardir. Talip
ler gazetemiz idarehanesine 
müracaat edebilirler. 1-10 

-:-ten • ~vel ba§l;yan ve b~u:-~ 
ne kadar dünyamn her ta
rafma yay1lan atalar1m1z ata
lari Özbekistanda dogmu§
Türkün Eanas1 da babas1-ida 
Orta,:Asyada yarablm1§, ~ta
tih onu orada bulmu§, onun 
-kökünügen~orada b1~aka
rak dalJanm bütüu dünyaya 
uzatmi§hr. Älim Madam bu
nu saklasa bile biz, bizimle 
beraber dünya, dünyamn ta
rihi de bu yerin bir Türk 
diyar1 oldugunu, bu hür ka
dmlarm bizim öz k1z karde§
lerimizden ba§kas1 olmad1gm1 , 
bilir. 

Özbekistan 1924 senesine 
kadar müstakil bir hanhk 
§eklinde ya§amak, siyasal ve 
soysal sava11lar ge~irmi§, 
nihayet Rusya cumhuriyetleri 
arasma girmi§tir. 

Bu älim madamm itirafiy
lede sabittir ki Özbekistan 
ahalisinin dörtte ü~ü Müslü
man Türklerdendir. Arala
rmda H1ristiyan ve hattä 
Yahudi Türklerde vardir. 
Bunlar evveJce Arap harfle· 
riyle yaz1p okurken Türkiye 
cumhuriyeti ile beraber Jätin 
harflerini kabul etmi~Ierdir. 

Vaktiyle Özbekistan ka
dm1 hep evde oturur, yalmz 
ipekli kuma~ giyerdi. Kadm
lar ~ocukluklar1ndan ölünceye 
kadar uzun bir f eraceye bü
rünmÜ§ olarak ya§arlard1. 

Türkün be§iginde yeti~en 
bu k1z karde§Jerimiz mazizi 
arkaya atm1§, yeni hayattan 
o kadar büyük lezzet almt§
br ki, hu sevdadan uzak ka 
lanlara bile hakaret gözile 
bakmaktad1rlar. 

Dibace bir fikir verebil· 
mek i~in size Özbekistan
daki Türk hayatmda kadmhk 
ve erkeldik arasmda fark 
olmad1gm1 söylerim ve §Unu 
dahi iläve ederim ki bu yeni 
hayat bunlara äilevi ~ah~mak 
suretiyle mes'ut olmak melu
fiyetini vermi~tir. Kadmm 
yeri, kadmm hakk1, kadmm 
bilgisi, kadmm kazanc1 er-
kcginkinden noksan degildir, 
bu büyük muvaffak1yet on 
senede elde edildigine göre 
öyle zannediyorum ki bu asil 
irkda~lar1m1z Atatürkün ~iz
digi program' taklit ederek 
bize kar§1 a~hklar1 yar.§ta 
bizden geri kalmamaga ~ a
l1§maktad1rla1·. 

Avusturyada 
·y~ni ve acelc bir idar11 

Viyana, - F evkaläde mah
keme ameledcn Anton (Ri
baryer) i alelacele asmak 
suretile idama mahkiim et
mi§tir. Sebebi de mütekait 
polis komserini öldürmü~ ol
mas1d1r. Mahkumun aff1 i~in 
verdigi arzuhahm Avusturya 
Cumhur Reisi ret ve mahke
me kararm1 t hemcn tasdik 
etmi§tir. Hühüm, tasdik ve 
as1lmak bir saat i~inde olup 
bitmi§tir. 

Te""ri soiigü~lerde ·§~yam dik-„ den \:•kan 8,000 dolan der
kat bir hädise hakkmda bir 1 hal sahibini bularak iade 
~ok yaz1lar ne§retmekte- 1 etmi§tir. 
dirler. Gazetelerin bu haberi ne§„ 

Bu yazilardan anla§ildtgma retmesi üzerine, Jhtiyarm bu 
göre, Frank Gregor namm- hareketini begenen bir~ok 
da ve Rum tebaasmdan 67 kimseler ona hediyeler yolla

m1§lar ve hatta eyi bir ma
ya~mda bir ihtiyar,il bundan 
bir ay evvel Nevyork cad- a~la bir bankaya kap1c1 ola

rak ahnml§tlr. 
delerinde -dola§irken hir ~an- Fakat ~ok fakir olan bu 

Her fiatla sat1§ 
Azirnet dolay1siyle acele 

n1üzayede ile satt~ 
Önümüzdeki Cuma günü 

yani Martm sekizinci günü 
sabahleyin alafranga saat on 
bu~ukh Karata~ tramvay 
caddesi Salhane makas1 ge
~." nce deniz kenarmda 552 
numarada .bir~ok lüks mobil
yalar bilmüzayede sablacak-
llr. 

Gerek tek ve ~ifte kanath 
aynali dolaplar,~ipekli koltuk 
tak1m1, lavamanlar tuvaletle
riyle, komodinolar. 2 adet 2 
direkli karyolalar, kesme 
bronz karyola, ~ocuk karyo
las1, beyaz k1sa karyola, Ja
pon vazolar, mavun despen~, 
lüks jardinyera, ceviz §em
siyehk, termosimon ve banyo, 
ceviz saybor, has1rh tak1m, 
F ekor tak1m1, 4 koltuk 1 
masa 2 kolona, ku§lu ayna
lar, sar1 ve bak1r mangallar, 
sandalyalar, dört kö§e anah
tarh yemek masas11 bayu 
ayna, tuvaletl~r, bah~e ka
nepesi. liah kilim ve secca
deler ve sair bir~ok lüks 
mobilyalar ' bilmüzayede sab
lacaktik Sab§ pe§indir. 

Büyük Kardi~ah bay ibra
liim habmda Emniyet müza
yede salonu müdüriyeti. d:2 

adama verilen paralar ve 
hediyeler .rihninde büyük 
bir aksülamel yapm1~ ve za· 
valh adamcag1z akhm kayb· 
ederek gözlerinde ölüm §Ual 
bulundugunu ve her kirne 
bakarsa onu öldürebilecegini 
iddia etmege ba§lam1~br. 

Bunun üzerine tedavi edil-
mek üzere derhal bir hasta
haneye nakledilmi§tir. 

Fakat i§in as1l garip cihe
tide, hastahaneye nakJedil
digi gün gözlerine bakan bir 
~if cinin ölü olarak yere dü§• 
mesidir. Fakat doktor tara
fmdan yap1lan muayene ne-
ticesinde bu ~ifcinin delinin 
gözlerine bakarak korktugu 
ve bu korku neticesinde kalp 
sektesinden öldügü anla§1l
m1§br. Hadise Amerikada 
büyük bir aläka uyandir-
mt§br. ___ „ , __ _ 

Rusya 
ingiltereden Silah 

Ahvor !.. 
" Deyli Hrald 11 gazetesi

niu yazd1gm göre Rusya hü
kiimeti ingiltereye büyük 
miktarda siläh sipari§ etmi§ 
tir. Rusya bunlarm bedelini 
altm olarak verecektir. 

Gazetenin ifadesine göre, 
bu sipari§ o kadar büyüktür 
ki bu i'tde 240,000 i~siz in
giliz ameles ~ali§brilacakbr. 

s 
a 
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Sahife 3 

Bu resim hastanenin ( LÜKS ) sm1f hasta odas1 olub bu 
81hlflara on gün yatmak, ycmck, ilä~, hekim iicreti meselä 
apandisit, f1tik, basur, fistül, kanser, urlar, karm, beyin 

·~esair her türlü bu gibi b~yük ameliyatlar da yap1lmak 
fartile toptan yekiin (SO) lira al11~1r. 

'----------- ----------------------------~~ 
Sebebi Ne imi1? 

' 'i •hu, sen cskiden beni böyle birden yere atamazd1n, 
, lle oldu? Sana bu kabaday1hk ·nereden geldi? 
~~ de benim gibi Kabaday1 rak1s1n1 i~ bak. 0 zaman 

'd1k nereden geliyor, anlars1n ... 

'l'l\yy ARE·~= 
s, BUGÜN 

~gib lzmir balkmdan gördügü ragbete ve teveccühe 
''11 fükran hor.cwiu ödemek i~in mevsimin en l 1lksek iki filmini bir arada takdim ediyor 

- FEDORA 
Yic~ Frans1zca Sözlü 

IU ;;en Sardunun ölmez eserinden iktibas edilen l ELL taraf1ndan temsil edilen büyük bir haile 

- Hayatta Bir Defa 
CilJs ( Almanca Sözlü ) 

l'J\y .fBOLiCH ile COMILL HORN 'un 
~Y ,~hlail ettikleri hakiki bir §aheser 

l'lirk ~ : • -.i ~: ?zlü cc F 0 K S >> d8nya havadisleri spor, .• \ 
-tt „ :~ai hidiseler. "NOEL BABA„ renkli M:' 
'"~s Yuk sanat eseri. 

R: <;ar1amba 15, Per1embe 1" 

tfiUr ~S te ba1lar. Son 21,15 se~ 
t, Paz 

"dt (il '1tesi, Sah günleri „ 
' i.ac •l•tt:"t ßir_ De.fp '~~".::~~_!_ 

C)„ 35 
' hu.u„· 

1 H alktn Sesi ) 

Yüz tuvalctinize ehemn1iyet veriyor, genc;lik 
taravetini ;-muhaf aza etn1ek _istiyorsan1z 

~1 u "'t l a k a ... 

E C Z A C 1 ·B A S 1 
F erit yags1z kremini kullan1n1z 

1 -

Bir F1rsat Mücellid 
Karf1yakada sabilde Salih ALi RIZA EVCIM 

pa§a caddesinde ~ok güzel, Yeni kavaflarda (:;4) 
b „ ük. b • 1· b. ev acele uy ag~e 1 ir .. „ nun1a rada 
sabhkbr. lsteyenler gumruk 
kar§ismda Meyveter gümrük 
sokagmda 7-9 numaraya ve 
ya 3186 telefon numarasma 
ba~ vursunlar. (1-10) 

L 

Sattl1k Ev 

En §lk cilltleri en zarif 
albümleri en ucuz ve saglam 
§ekilde yapar. Hararetle tav
siye ederiz. 

ingiliz bab~esi üzerinde 
Halil Rifat pa,a caddesinde 

Istanbullu 
Ali Fuad 
Teminath, saglam ve ucuz 

her ncvi koltuk ve somye, 
divan, perde itlcri yeni ya
p1hr ve tamir olunur. 

112/3 numarah hane satahk
br. Talipler i~erisindeki mal 
sahibine müracaat edebilir. 

1-6 (23) Kantarc1lar No: 17 

Bu Pillerin En Tazesini 
-c:: "-11 

N ~ 
i:: '-< 
:s ::J 

""" 0 - -\tl "'"' -· - ~ -t'b -.., -Q. c.. 
t'b -.., 
~ -::J 
t'b ..J - , 
3 „ -· -· "'-" -~ --· ~ .., .., ·-

f zmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

( Hüseyin Hüsnü Odeini§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

MA S Jl 

6 M.\RT 

])ünyada <;tka n tra~ hu;aklar1n1 k rah ~ayilan 

Poker markal1 tra§ bi~ag1 
Her yerdc satd1r, hunda1~ ~a$n1ay1111z 

Keskin bir k1l1~ gibi ! 

Ba§, di§ agr1larm1 keskin bir k1hcm bir ol 
keser gibi bir anda kesen ve grip hastaltgtna 

>ar~esm1 

kar§t da 
saglam bir kalkan hizmetini gören ( GRlPiN ) i 
tavsiyeyi bir bor~ say1yoruz. 

YÜKSEL RAKISI 

herkese 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 

GPY 
Golt (Altm) tra1 

. . 
n 

onda bir Jr ~ · 
p · 



Sahlfe 4 

Habsburg hanedan1n1i1 yeni 
te§ebbüsleri akamete 

mahkumdur 
„Avusturya ba1vekili ve 

hariciye naz1n, sözde Viya
nadan ge~erken müteveffa 
Barthonun yapbg1 ziyafati 
iade etmek maksadile Perise 
gitmitlerdir. Bartbon Viyana
dan ge~erken Avusturya bq 
vekilini Parisi ziyarete davet 
etmittir. Bugiinlerde Avus
turya isitläli meselesi mevz•
ubahsolundugundaa bu da
vet yeniliginin kaybetmemit· 
tir. Bavekil M. ~utnig Pari
se gitmezden evvel yukar1 
Avusturyada söyledigi bir 
nutukta Avusturya istikläli 
mese)esinin henüz baJJedilme
digini a~1k~a söylemittir. „ 

"Politika„ Ba1vekilin Avus
turya istikläli i11i ile me§gut 
olmas1n1 tabii bulduktan son
ra Habsburg hanedam me· 
selesine dönüyor ve diyor ki: 

lmumuna ikni•a ~1makta
d1rlar. Bu harekete yard1m 
eden Avusturya ricali emel
lerine muvaffak olmak ve 
Habsburg hanedamn1 it ba
fma getirdikten sonra yine 
eski siyasetlerine dpnmek 
i~in reviziyonistlikten de fe
ragat etmi§ gibi görünmek
tedirler.„ 

"Politika„ kü~ük itiläfm 
ve Yugos)avya'mn Habsburg
larm yeniden saltanat mev
kiine gelmelerine kat'iyen 
muvafakat etmiyecegini be
yan ettikten sonra Yugos
lavya hariciye naz1n M. Y ev-
ti~i'in 12 Mart 1934 tarihin
de Beigrat meclisi me'-'usa· 
nmda söyledigi sözleri ha
tirlatmaktadir. M. Yevti~ bu 
nutkunda demi~tir ki: "Her 
ne zaman Habesburg hane
dammn ister Macaristan'da 
ve ister Avusturya 'da iadesi 
i~in ciddi bir te§ebbüse kal
k111lacak olursa kan döküle· 
cektir. Yugoslav milleti diri 
Avusturya'dan ka~mmam•f 
oldugundan onun ölüsünden 
hi~bir zaman ka~mmayacak-
br.„ "Politika„ 

'''':!II ~ ... 

( Halkm Sesi ) 

Yunanistan 
Pamuk ithal ediyor 

Atina ( Hususi ) - Eide 
mevcut olan yerli pamukla
rm bitmesi üzerine ökonomi 
bakanl1g1 önümüzdeki aylar 
i~in pamuk itbal etmek üze 
re M1s1r müvandabmn kon
tenjanm1 artbrmitbr. 

Habe§ 
Hükumeti 
Uzla~n1aga Ba~lad1 
Bitaraf ~11ntakay1 ve 
Askeri ~1ualli1nleri 
Kabul Etti 
Roma- Romadaki Habet 

sefiri hariciye nezaretine 
giderek Habet hükGmetinin 
ltalyamn tekliflerinden biri 
olan bitaraf m1ntakan1n te
sisini kabul ettigini bildir
miftir. Bu mmtaka Sumada 
iki taraftan albtar kilometre 
olacaktar. Huduttaki ftalyan 
ve Habe~ kumandanlar1 ara• 
smda tayin olunacakbr. ayni 
zamanda Habet hükümeti 
Bel~ika ve lsve~ zabitlerin
den askeri muallimJeri dahi 
kabul edecegini söylemi1tir. 

• 
1 

BAY ~U~NiG 
Avusturya ba§bakan1 Pariste 

ölüm tehlikesi ge~irmif 
Paris (Radyo) - Pariste Haberin tekzip edilmiyecegi-

~1kan Amidü Pöpe gazetesi ni bildigimiz i~n onu nq-
Avnsturya ba1baka01 bay rediyoruz. <;link6 Paris za-
Sutnige kart• Paristeki ec- bitum1n bu suikut hazirh-
nebi Sosyalistler tarafmdan g.ndan baberi varcb. Zab1ta-
bir suikast haz1rlanm1f oldu- ya y•p1lan ihbar 6zerine 
gunu yazmaktnd1r. arqbrmalar bqlam11 ve su-

Bu gazete diyor ki : ikasb hazirbyanlar ele ge· 
Avustur a Batbakam bu- ~irilememi1tir. 

gün memleketine dönmü~ bu· Avusturya bqbakam Dacn-
lunuyor. Onun i~in bugün dö Viktuar kilisesinde ya-
herfeyi söyliyebiliriz. p1lacak dini merasime git-

1' Dolfüsün halefine kar~1 memesi i~in evvelden haber-
bir suikast haz1rlanm1,b. Bu dar edilmitti. 

:~"lt ~'11 r.~ ~ ...... 11.;..f lt....il ltt.'i!l 

Ha.be§istanla italya Nihayet 
Anla,acak M1? 

~0:\1A 5 (A.A) - H.ibc~istanla ltalya Somalisi arasmda 
bitraf bir nuntaiu lhdas1 i~in iki taraf taraf arasmda itiläf 
h3s1l o!mu? ' ui . italya ve Aahe~istan hudutlarmdaki kuman
danlar bu ihtiläf <ihkam1m tatbik etmek ve bilhassa yerli 
kabilelerinin su ba,larma gelmelerinin hal eylemek i~in 
temasa girmek emrini alm11lard1r. 

tl ... HfUMH• ht•• „••••H•••n ... ...._u,„MUN•• IU1Uf„Ul~-flhlUNHttll l l"t1UIUU•llHIHUHfHlllllHUUt•" uw-u ... „„„,„„ „„„"''' 

24 Saat müsaade veriledi 
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Bergamal1I 
Vatan Severligi 

Bergama, kurbanlardan 
tayyare almak üzere bil . 
bir heyecanla ite giritmifl' 
Bu maksatlalHalbvinde 
ttln Bergaman1n VJJ"hgm• lt 
11yacak olan bu it i~in t 
lanbda ~11maga vakb III. 
sait olanlardan on ki1ilik 
komite istek iizerine ay . 

' ve derqal faaliyete ge~ildi. 
• 

Muallim 
K1dem zamlari "' 

Maarif müdilrliijii, 9" 
yih büt~eainden kidem z~ 
m1 görecek ilk mekteb ok" 
tanlann1n adlann1 te1bitf 
bqlanmlfbr Bunlar hafta ,,. 
nnnda Maarif bakanbid' 
bildirecektir. 

Diinkü duyumumuza g6f' 
143 ilk okula okudan1 kade' 
zamm1 görecektir. 

Tire 
Koop~ra tifi i.;tin1a•. 
Tire <;ift~iler• koopcratifi' 

nin fovkaläde i~timamdlr 
Ökonomi Bakanhg1m teniti' 
Jen komiser s1fatile buluJI' 
mak üzere Tireye giden Hll" 
kuk 11leri müdiirü Bay Fu•t 
Yurdda1 avdet etmi§tir. 

"Avusturya Ba§vekili de· 
mittir ki: "Avusturyanm tez
virler ve mücadeleler iste
mekte menfaattar oldugu fik
ir bugün kimseye kabul et
tirilemez.,„ Halbuki Marsilya 
suikashn1 bazirlam11 olan ca
niler hilä Avusturyada ser
best~e ya1amakta ve bimaye 
görmektedirler. Fransa hü
kümeti bunlarm kendisine 
teslimini istemittir. 

Avusturya suikasdm1 ha
zarlam11 olanlar1 himaye eden 
ve Avrupada kan dökülme
sini mucap ola~ak yeni ve 
daha büyük cinayetler haz1r 
layanlar dahi Avusturyada 
yqamaktad1rlar. 

Patklar ve ban1 Alnianya 
Uluslar kurumuna dönecek mi 

Ba~ taraf1 1 
ge~incc bütün kata ve hava 
kuvvetle1 ini rr. e harnet et
meksizin asiletin ordusuna 
kart• ~1karacaä'1m. Bunil size 
hi~bir zaman yalan söy!eme· 
mi10 lan namuslu bir asker 

inci sa yfada 
ettigini ve dahili harba mey· 
dan vermemak i~io Venize
losun vatanperverligine mü
racaat ettigini söylemittir. 

Haber ald1g1m1za göre fi· 
re <;ift~iler kooperatifiPi~ 
vaziyeti eyidir. Serrraye" 
150,000 liray1 bulmuftur. 

Bay Mazarik 
Serefine . 

Bunlar yaln1z Avusturyada 
yqamakla kalmamakta ayn1 
zamanda Avusturya zimam
darlariJe SJk1 temaslarda bu
lunmaktadirlar. Bular sözde 
Avusturyamn tstiklälini te
m1ne ~ab11rken hakikatta 
umumi sZihu yedi tehlikelere 
maruz k1lmattad1rlar. 

Burada mevzuubabsetmek 
istedigimiz cihet Habsburg 
hanedam ve bu hanedana 
mensup olanlar1n son faali
yetleridir. $u1nig rejimi bü
tün kalbile bunlara yard1m 
etmektedir. 

"Münchner Neuste Nec-
hricbten„ gazetesi son say1-
lanndan birinde Giselherr 

bir 

Avrupa bar1s1 i~iu yap1-
lan yeni hareketlerde sür
h inki1aflar beklemek pek 
dogru degildir. Bu itle ilä
kadar olan bazi menfaatla
nn tatmin edilmesi luzumu 
saklanamaz bir hakikatbr. 
Fransa hava konvansiyonu 
itini bqarmaga ne kadar 
hevesli ise, Savyet Rusya 
ile kü~ük itiläf ta $ark Pak
bna o kadar isteklidir. Ha
va konvansiyonunu derhal 
kabul eden Almanya $ark 
Pakb itinda fÜpheli bir su 
kütu ihtiyar ediyor. Bununla 
beraber Rusyanm Londra 
sefirinin dün irad ettigi nu
tukta hakh olarak söyledigi 
gibi, ~ark1 hi~e sayan bir 
anla§ma hi~ bir zaman de
vamh bir .itilif olm1yacak
br. 

Bu itde en ümid verici 
nokta F rans1b - lngiliz görüt
melerinin her tarafta mem
nuniyetle kart1lanm1f olma
s1d1r. Bay Maiski Sovyet d11 
siyasasm1 izah ederken Rus
yamn, bu yeni bar11 gayre
tini alk11lamaga haz1r bulun"'
dugunu bildirmi,tir. Bu me
selede ingiliz ve Frans1z ef-
kär1 umumiyesinin vaziyetin
de hi~ bir tüphe ve tered
düd yoktur; Alman efkin 
umumiyesinin ise esas itiba
rile maruz olmad1g1 anla11b
yor. 

Eger Almanyaya $ark Pak 
bm kabul ettirmek imkäm 

1 hududundaki komtularma nc 
1 gibi teminat verdigini, kendi 

arzusile ne 1ekilde bir siläh 
tahdidine raz1 oldugunu ve 
Cenevreye dönmek i~in ne 
gibi 1artlar kottugunu ög· 
renmek gerektir. 

En esasb it de bu degil· 
mittir? Mantakavi paktlar 
~ok k1ymetli vas1talard1r ve 
hi~ fÜphesiz Bay Maiski 
bunlar1 methetmekte hakh
dir. Fakat uzun ve hararetli 
müzakereler esnasmda bir 
bant grantisi olarak aym 
k1ymeti haiz bqka bir pakt 
fekli daha vard1r. Almanya-
y1 Cenevreye avdet. ettikten 
ve bugünkÜ köfeye ~ekilmi1 
vaziyetinin tevlit ettigi §Üp· 
heler ve korkular tamamile 
ortadan kalbktan sonra, biz
zarur uzun sürmek mecburi· 
yetinde olan bartf ifine da· 
ha sakin ve daha ümit veri
ci bir hava i~inde devam et
mek imkim has1l olacakbr. 

Dört Cocuk 

söyliyor. 1 
SJ:IAnikte tam b:r ailkilne-t 

vardlr. $ehir ve millhakahn· 
da gönüllil ve ihtiyat kayd1 
gittik~e artan bir 1evkle dc
vam etmektedir. 

Äsi bir tabur hükumet 
kataabna teslim olmuttur. 
Girid müstesna olmak üzere 
bütün adalar hükumete h~li
sane bir surette bajh bulu-
nuyorlar. Gece Asi gemiler 
Girit adas1ndan pek az bir 
mesafede bulunuyorlard1. A-
verof dünkü tayyare bombar
d1manlar1ndan sonra gü~lü kle 

bareket edebilmektedir. Ha· 
reket halinde bulunan sad1k 
gemiler isi gemileri kovala
maga amade bulunuyorlar. 
Atinada sükünet vardir. Ge-
rek Atinada, gerek Selinik 

' Pire ve diier 1ehirlerde ga-
zetelerm muhtelif tab1lar1 
vesilesile mutaddan fazla ha· 

Do~urmu§ raket mcvcuuur. 
Erzurum, 5 (A.A) - Hi- ) H 

nisten Erzuruma geien bir Atina 5 ( A.A - avas 
kadm dört ~ocuk dogurmu-1- Ajansmm bususi muhabiri 
tur. Bunlardan ikisi ya,a- bildiriyor: 
maktadar. Diger ikisi birbi· Ceneral Kondilisi ~arki 
rine yap1f1k bir ba~ iki göv· Makedonya asilerine hitaben 
de olarak dogmu1tur. nefrettigi bir beyannamede 

Bl•r Alman hüknmetin dört 1:mf1 siläh 
altma ald1g1m ve bu net"ri· 

Tayyaresi yatle 10,000 J-i ~mk 60 tay-
yare ve kuv~ctli top~uya· 

Fransr~ topraklanna mnlik bir ordu baz1r!ad1gm1, 
nevc inn1is asilere Venizelosun igfalab· 

w „ 
Paris, [1Radyo ] - Erik na kap1Jm1yarak silählar1m 

Ge nammda gen~ bir Al- teslim etmege ve bu suretle 
pyareci~! bindigi bir dahili harbm fecaiyine mey-

tayyares1le ~n tt„eh- da~ vermemege_ davet etmek 
armdaS'qa~ a~/. tedir. 

Atima, 5 (A.A) - Make
donyadaki tiddetli yagmur 

• 
ve sis aekeri barekib teeh-
hüre ugritmaktaaal': 

Paris 3 (A.A) - Havas: 

<;ekoslayakya cumhur r~ 
bay Mazarikin seksen be.till" 
y1ldönilmü mün sebetile 1eb' 
rimiz <;ekoslavak kon1olol' 

1 hanesinde bu aktam i t~ 
zenhin ve ~ok parlak "':"' 
program ile mükemmel bi' 
kabul resmi yaptlacakbr. 

Pahriye bakanbgi halen 
dogu akdenizde bulunan Ver 1 

don torpitosuna icabmda 
F rans1z 1akinlerini himaye 
i~in derhal Pirey gitmesini 
emretmi1tir. lki kuvazörde 
Provens sahillerinden Yunan 
sularma harekete haz1rlan
maktad1r. 

Selinik, 5 (A.A) - Trak
ya ve Selinik .dmtakasmda 
sükunet vard1r. Asiler yal
mz Serez, Drama ve Kava
la garnizonlannda kalm11br. 

lskenderiye, 5 (AA) - , 
Royter: 

Y unan konsolosu Selänik 
limammn torpille kapand1g1-
n1 M1s1r hükümetine bildir-
mittir. Selinige gidecek va
purlar, Karaburunda tevek-

I kuf etmege ve yollar1na de
vam etmek istedikleri taktir
de romorkörle gitmege mec
bur olacaklardir.I 

Atina 5 {A.A) - Aavas 
Ajansmm hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Y unanistan üzerinden U~
mak bütün milleHere men
sup tayyareler i~in- menedil
mi,tir. 

Valimiz, matbuat erkJ" 
Ye tehrimizin en m6him ~ 
siyetleri bu kabul resm1o' 
davet edilmi1lerdir. 

Krstof 
Kolombun 
Seyahat aletleri o:J 

Berlin - Bomberg „ .... 
ruathanesi müdilrü Dokto' 
E.1nest Ziner Kri1tof Kolo~ 
bon Amerik seyabnda k0t
land1g. aletlerini yaiood' 
meypana ~1karacajam bildat" 
mittir. 

Berlin gazel:eleri bu alet' 
lerin bir yerde sakb oldui': 
nu ve Kristof Kolomb..,. 
ailesi taraf1ndan bu aletleri' 
nerede bulundugunu bil~ 
ceklerini yazmaktad1rlar. ---001---

Tekirdaga 
kar yag.yor 
Terirdag1 5 {A.A) - 1e" 

kirdag ve havalisinde t1 
saattanberi kar yagmaktad~1· Havalar sogumuttur. Sark~ 
ve Saray kazalannda yeflY 
den gö~men gelmittir. ViJj" 
yet bunlara hemen yer (~ 
tohumluk bugdey dag1tm1ttd 

• 
CANAKKALE'DE 

'fiirklerle Kar~1 Kar~1va 

arar. in~yl"!~ r ~i§ft..,~lft~tan ilk defa 
~r m~ ~mta~~ · ~ ~„ .... bii~~bßt>~Qli~fet 
!f~in tayyare# tPl,ika n„ ~ ~!s• ••Paf'.te§~~1T~ ·, 

maline kadar llf<if~'!tula~ „ lfflf>.~f•~a~at~•~a~•1 

cakbr. V~ ""ij~ bV.S.y~ft.~ 

Bu ~ok heyecanh tefrikam1z1 Cumartesin
den itibaren nefre batbyornz„ 

&..p_,;, , -. · t ~ . . . -~~ ~°" . „ ~ ;q 

•• 1)„ ~. „ ~'"" q 


