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A S I YU.NA.N GE1'11LERI 
• 

Midilli, Sak1z ve S1sam1 i§gal ettikten sonra kavala Serez ve Dramaya hücum ettl. Pireye 
de hücum etmelerinden korkuluyor. Havalann fena gitmesi yüzüden harekat gü~le1ti. 

~------~----~·~~------~---~~~~~~~--------~~------~~~ 
Sellnik 8 ( A.A ) - Ha

vu Ajans1 bildiriyor: 
ajans1 bildiriyor: tür. Ayni gün Averof kru- 1 ·gunu bildirmi!J ve §Unlar1 limana girmeleri emri veri-

Bir~ok Yunan vapurlar1 vazörüne dü§en bir bomba ilave etmi§tir. lirse, derhal itaata mecbur-
kahna mani oldugunu bildir
mektedir. General Kandilis 
ruzgärm §iddetinden bir tay-General Kond\listen geien 

bir telgrafa göre Trakyada 
aailere karft mücadele et
IDekte olan general Yalistra
llD Aleksandrupolis civarin.Ja 
IDukavemet etmekte oldugu 
bildirilmektedir. 

asilerin eline dü§mekte.1 kor- iki bahriyel~yi öldür~ü!Jtür. , E~er asiler. ~~glüp „olurs~ durlar. 
karak Karadeniz Jimanlarma Haberler 1syan ~1kbg1 gün Vemzelos G1r1d1 mu§tektl Atina 8 (A A) - Harbiye 
ve bilhassa Köstenceye iltica den beri Giridden geien ilk devlet ilän ederek nluslar bakam ve äsilere kar§I aske-

yarenin dü§tügünü, ordunun 
kuvvei maneviyesinin mükem
mel oldugunu iläve etmek
tedir. 

etmi§lerdir. Parlameri to örfi habcrlerdir. Emperial Erveys kurumuna müracaat etmek ri harekah idare eden gene-
~niyetindedir. ral Kondilis göndermi§ oldu-

Bek~isi V enizelosun adam1 
olan bir mezarhkta hakiki 
bir mlihimmat deposu ke1f
edilmittir. UJuslararas1 seyri
•tfaini kolay·a1h:mak i~in 
liaaamn methalindeki torpil 
hattindan dar bir ge~it a~il
b11tbr. 

Atina 8 (A.A) - Havas 
Ajans1 bildiriyor : 

Atina ajan11 general Kon· 
cliliain hizmetine mükafeten 
llazatlar meclisi tarafandan 
feriklitc terfi edildigi.ni bil
diriliyor. 

Bundan ba1ka Trakyada 
"6rekab ltrale devam etmek 
le oldufu bilclirilmektedir. idarenin afb ay müddetle fngiJiz tayyare §irketinin Gi-,.. 
Hürliklar clevam ediyor. temdidine dair olan kanunu ridde bulunan ve adadan ay-

Rctäaa g (A.A) _ Havas yak1hda milzakere edecektir. r1lmasma hususi bir §ekildc 
~ bildiriyor: iskenderiye 8 (A.A) - müsaade edilen Emperia' ya-

Presto kruvazörü, Damos- Giridde Su:la Jimanmdaki tmm kaptam verilmi~tir. Röy-
to Ye Rijafetta ketif iemi- asi harp gemilerine ge~en ter ajans1 muhabirine verdi-
lerme on iki adaya gitmeleri hafta yapbklar1 hücumda gi bir mülikatta imperiya 
teblig edilmi1tir. Averof kruvazörü hükümete kaptam Girid halkmm Veni-

BGkrq 8 (A.A) Havas ait iki tayyareyi düfürmii,- zelosa yardama haz1r oldu-
~ ~ ~q ~.III "J;~ P;'I 11;'1 11;1' P~I 11;~ P'"'ll 1 "'~ 
.... lli:ill li~.id llbdll bi •• il bb•dl hh•ttl .wll ltJ.ull lt1u1d bi~d I~ 

8hlgaristan1n hakk1m1zda uluslar kurumuna 
lllÜracaat etmesi büyük bir hayret uyand1rd1 

---------------- OO••OO -·- ------

D1~ i~leri bakan1m1z: «Her hangi hir kon1~un1uz aleyhinde onun ta-
lllamiyet ve en1niyetini tehdit eden bi1· harcketin1iz yoktur.» diyor. 

Ankara, 8 (A.A) - Bul- Daha ge~en gün yeni Bul-

1
, telerin sayfalar1ndad1r. 

rariatanm ulusl•r kurumuna- : garistan ba1bakam Türkiye- Bay Baltalofun Trakyada 
l'lirkiye baklanda geien ajans Bulgaristan münasebetlerinin ta§idat yap1ld1gma dair ken· 
haberleri ilzerine Ulus ba1- dostane mahiyeti üzerinde disine yap1lan sarguya kar§• 
llauharriri, 011 Ba1kam Bay beyanatta bulundu. Dün bat· ve bizi daha ovakit hayrete 
l' evfik Rüttü Arat•n bu mes bakammaz ismet fnönü Ka- ugratan müläkah üzerine 
e.le ilzerinde mütalealarin1 mutayda hükümetin progra- Anadolu Ajans1 dogru tah-
l'ica etmi1tir. D1, bakamm1z mm1 ifade ederken Bulgaris- kikata dayanarak memleke-
de1nittir ki: tan kom1umuza kar11 olan timizin her yamnda oldugu 

Ajanslarm Bulgaristan ulus vaziyetimizi izah etti. Gerek gibi Trakyada da 1 
1-r kurumun9:v. bakk_amazda iki kom1u ülkenin ba§bakan- sulh zamam kuvvetler~o~:~-
llatlracaat etbgine dair ver- lan arasmda gerek hariciye · d b. f ·1A d.I 
di~ h b 1 d w d s· cm e ir ne er 1 ave e 1 me· 

•• a er er ogru ur. iz tefleri arasmda kar§1hkh d•w · h. b. f ·1·h 1>1111 k d- k 1g1 ve i~ ar sm1 s1 a 
u anca un a fam ge~ duygular1 göstermesi läz1m- lt ~ 1 ld 

"•kit öj'rendik. Ve ne ka- geien dostane telgraflar he- a ma t~agm mami§ 0 ugunu 
dar derin bir · hayretle kar- nüz bir~ok okuyucularm el- ya~°:':1§ 1ß 

1 
. t H . . 

tll.daf1miz1 tabmin edersiniz. lerinde durmakta olan gaze- un . u ~a~is ~~ ariciye ... „•••••„•••••• .... „„ .... „„„ •••• „ ... ••••••••• Nazm 1le goru§mu1 olan Sof-'I'•• k J S J"h.dd• • E ••b• ya el~imizin Bulgaristamn lll' 85 801 8 8 1 IDI yyu 1 Uluslar Kurumuna hakk1m1z-

lt lia~hlar ordusunun az1b ve fesatc1 kumandanlarmdan 
Ollfada nasal ortadan kald1rm1tb? (Paras1z verdigi. forma-

1'1da okuyacak11n1z.) 

da böyle bir müracaahndan 
biz kendisine söyleyinciye 
kadar haberi yoktu. Türki
yenin a~ak samimi ve sarih 
politikasmm kendi hukukunu 
nas1l bir ciddiyet ve taassupla 
müdafaaya karar vermi§ ise 
Ba§kanlarmm hukukuna da 
ayni suretle riayet eder ol
dugunu ve sulha baghlag1-
m1zm ve sulhu müdafaa az
mimizin ne kadar köklü ve 
kuvvetli oldugunu ve imza 
edilen muahedelere riayet 
etmek ve riayet istemek ka-

- Sonu „ 4 üncude -

Atina 8 ( A.A ) - Bütün gu bir tegrafta §iddetli f1r-
tüccar gemilerine verilen tma ve soguklarm devam 
emre derhal itat etmeleri ederek §arki Makedonyadaki 
bildirilmi§tir. Aksi taktirda äsi kuvvetlere kar§l munta- .~ 

Sofya 8 (A.A) - Yunan 
hududunda sükünet hükilm
fermad1r. Bulgar Makedon
yasmdan top ve mitralyoz 
sesleri duyulmaktad1r. Hudud 
civar1ridaki halka nazaran 

üzerlerine ate§ a~1lacakbr. zam ordunun harekabm gü~-
Muayene edilmek üzere ge- le~tirmekte devam ettigini 
milere yakmda bulunan bir • ve kesif bir sisin hava hare- [ Sonu 4 üncüde ] 

•• „ •• „ •••. „ •••••••••..•.• „ •••••••• „ ••.•• „ •••••••••••••••••••••••••••• „ .... „ 

CANA K K ALE 
De Türklerle Kar11 Kar§ya 

ANRI FÖY Türk~eve <;evirtn: RE~AT SANLI Yazan: 

TERCÜMEYE 
BA~LARKEN: 

<;anakkale sava§I f~in bu 
güne kadar yüzlerce eser 
yaz1ld1. Y anm milyondan 
fazla insamu camna mal olan 
bu kanh sava!JID cereyan tar 
zm1 kerkes bilir. 

0 devri gören, duyan ne
sil, o sava§a i§tirak eden bir 
~ok kahraman henüz ya§iyor. 
Fakat <;anakkale öyle bir 

§avatbr ki, onun hakkmda 
yaz1lan her eser yeni bir 
merak ve heyecanla okunur, 
<;anakkale bakkmda anlab
lan menkibe büyük bir dik
kat ve ibretle dinlenir. 

<;ünkü eserin yapraklann
dan Türkün seciye ve kah
ramanhg1 f111k1r1r, ~ünkü <;a
nakkale hakkmda anlablan 
menkibelerin her cümlesin
den Türkün yurda olan bag
hhg1, §ecaab ve fedakärhg1 
anla111br. 

Asil ve kahraman Türk 
evlatlarmm <;anakkalede 
gösterdikleri favkalba§er kud
ret, yurda yap1lacak her ta· 
arruzun ne suretle defedile
cegini göstermek i~in tarihin 
yapraklar1nda bir misal ola
rak kalacakbr. 

Bu söylediklerimizi teyit 
i~in tercilme edecegimiz ki-

~ ... ~~'i 
NAKKALE SAVA

~ NDAN ILHAM VE 

1 
HATIRALAR: 

Bir Frans1z yüzbq1smm, 
Türkün ebedi ~eref ve §an 

1 
abidesi: <;anakkale müda
faatt hakkmda ne§rettigi 

' habralar1 tercüme ederken 
bu §anh harba ittirak et

~ mi§, bu tarihi sava1tan il
n hamlar alm1§, habralar top
~ lamtf Türk asker, §äir ve 
'1. muharrirlerinin de yaz1lan 
~ ile bu sütunlar1 süslemiyi 
~ bir vazife sa;d1k. ) 

zt.. 
<;ANAKKALEDE YA-

RALI BIR ASKER 
lri, geni§ ~ehresinde dalgal1 

tabm sonlarmda Frans1z mu- Par~a par~a günef, barut 
harririnin bir cümlesini aynen lekesi. 

ahyoruz: <;atak ka§lar gösterirki kav-
"<;anakkale harbinde müt- gah; 

tefiklerin en büyük hatas1 
cesur ve kahraman Türk as
kerinin k1ymet ve kuvvetini 
hakir görmeleridir.„ 

~unu da ilave edelim ki, 
Tür askeri orada yalmz kar
§•smda mükemmelen te~hiz 
edilmi§ ve ~muazzam bir do-

nanmanm himayesinde bulu
nan bir orduyla cenketmemi§. 
<;ok zaman karm ac, s1rb 

soguga kar§• sipersiz ve si
läh1 cephanesiz oldugu hal
de dü§man ordularmm saJ
gmlarma ditile bmag1yle kol
larile gögüs germi§tir. 

<;anakkalede bulunan bir 
zat anlabyordu: "Öyle mahru
miyet i~inde„ge~irdigimiz sa· 
atlar olduki, bize bomba ve 
§arapnel yagd1rd1klar1 s1rada 
siperlerinden ~karak küstah
~a ka"§1m1zda dola§an dü§
manlara atacak bir tek mer
mi bulamiyor ve h1rs1m1z1 
yenmek i~in siperlerin i~inde 
elimize ge~en tuglalar1 farla
byorduk.,, Bütün bunlar hakb 
olarak gögüsümüzü kabartan 
misaller degil mi ? 

Bu sabrlara nihayet verir
ken, yurt i~in kanlanna ak1-

<;ene ekli, elmac1klar az ~·-! 
k1k;j 

Kahramanca yüzden ta11ar 
gür b1y1k .. 

Geni§ gögüs, iri, metin 
omuzlar, 

hure egilen bir Bazusuna 
civan. 

~imdi yerde bin gü~lükle 
kamddar, 

~Bir y1k1lm1§ kale gibi peri1an. 
i- Ce~mif olsun; nas1l oldu? 

- dögü§tün .. 

Cevap budur ~ok söylemez 
asil Türk. 

<;ok söylemez; fakat o saf 
gözleri 

Ruhundaki derinligi anlabr; 
Orda harb1, intikam1, zaferi, 
Orda köyü, evi, a§kl hep 

vard1r. 
Ah o gözler ölüm, hieran,: 

kan dolu! 
:- Nerelisin a hem1ehrim? 

l 
- Konyalu! 

ibrahim Aläettin 

1 

~~J!:;+#.„kt::::;IJli;;t;:al 

tan büyük Türk ölülerinin 
önde sayg1yla egilmegi bir 
bor~ bilirim. 

RE,AT SANLI 
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~t>~~~ 13 - ~iW~~ 
Abdulah saat ugrä§hk. Ü~ saatta ah 

(Kiralaya yakla§arak) ü~ saatta„. akada§lanm hep-
- l~imizde §U zavalh ~o- si toprak oldu. Hepsi ahrete 

cuk kahnca k1yamet mi ko- gitti. Läkin en ednas1 iki 
par? dü§man olsun beraber götür-

Bay S1tk1 dü. Cenazeleri yerde yatiyor. 
- Sen galiba bir vakit Hä1ä dü~man uyur aslrn gör· 

olaca ki kale elden giderse mÜ§ kartal gibi yerine yak- 1 

yine k1yamet mi kopar? Di- la§am1yor da yanlarmda do- ' 
yeceksin. la~1yor. Bay ü~ yüz ki§i idik. 

Abdullah On bin süngüye kar§I tntuk. 
- Hayir bay1rn. Ben ölme- Gülle arasmd sekdik ba§1m1- j 

den kale elden gitmez. Öl- za dolu gibi kur~un yagd1. 1 
dükten sonra da läk1kd1 söy- Akibet süngü süngüye gd- ~ 
Jiyemem a! Nasil k1yamet mi dik. Türklük ne demek oldu-
kopar derim? gunu gösterdik. Hepimiz öl-

Zekiye dük„. ah hepsi öldü. Y edi 
- Benden ne istersiniz. ki§i kald1k„. saghkla kalm1-

Vatan bir Allah ocag1 degil yayd1k. Allah da bilir ki ben 
midir.? Bir mabede geien onlara kavu§mak . istedim. 
kurbanm semizligine zay1fb- Allah da bilir ki her kesden 

' 
1 
1 
f 
l 
! gma bak1hr m1? Leutfedin 

~ocuklar1mz da devlet yolun
da ölmegi izin verin. Bu ka
dar genfl:ler verernden, veba
dan ölüyor. Bir iki de kur
~undan gülleden ölürse ne 

önunde idim.„ Cephane tü- '. 

olur? 
Abdullah ~avu§ 

- ~u sank ne olur? Ki
yarnet~mi kopar! 

Bay S1tk1 
($efkatla Zekiyenin yüzüne 

bakarak) 
- <;ocuk„: 

(Kendi ~ kendine) 
B1y1ks1z1 ölmek!ister. Ak

sakall1s1 ölmek ister. Ne di
yeyim. Allah cümlesini vata
na bag1§lasm. 

Ü<;üncü n1eclis 
Evvelkile, Bay isläm 

isläm 

kendi... k1hc1m k1nld1. Kol- ' 
i 

larimdan tuttular, kollanm1 l 
bir türlü knrturamad1m. Beni ! 
zorla kalaye ~ektiler ne ya- \ 
pay1m. Ben ölümü kovalakim ! 
tutamad1m. Beni kovabyanJar 1 
tuttular. 

Esir oldum. Bari vatanda§-
1 lar1ma esir olmayay1ml Ah! 

Vatan v~tan seni kovalad1m 
hayatm muhatarada ben hälä 
sag duruyorum. 

(Zekiye bu sözler arasmda 
yava§ yava§ bay isläma yak
la§tr. islän bayihr Zekiyenin 
kucegma dü§er. Herke etra
fma toplamr.) 

Bay S1tk1 

( Gögsünden birka~ yara 
oldugu halde ko§arak) 

- Abdunllah baraya gel! 
~imdi. ahrsm. Dogru bunim 
odama getirirsin. Her hizme
tine bakaksm. Cerrah ~ag1-
r1rsm. Hekim getirdirsin. Ben 
gelinceye kakar bir dakika 
yanmdan ayr1lmazsm. Anla
dm m1? 

- Bay! Bay! 
Zekiye 

- Ah! 
lsläm Abdullah 

- Sudan ge~tiler. 
Zekiye 

- Kanb ni§anlar1 gögsün
de duruyor. 

- iyi amma dü~rnan kav
gaya ba§larlsa ben bulunm1-
yacak m1y1m? 

isläm 
Bay Sttk1 

On bin kadar vardilar. Ü~ 
yüz ki~i ile kar§ila§hk. Ü~ 

- Bulunmad1gm vakit k1-
yamet mi kopar? 

J.:'l P~ll l~I ~ f""!ll 111••11 
[Arkas1 Var ] 

f~uilt k1u1d fll11rd ii::. ~~ll ~f 

SAADET BULMADIM 

« ~t. Sükrü 
Gen~Iigin verdigi h1zla yürürkeu · 
Ge~erdi kalbimden sonsnz emell~r· 
H.asreti acc1y1 gözle grürken, ' 
Bir lahsa beklerim sende ögüt ver. 

V ~nus'tan güzsldi benzerdi sya, 
Gulerd1 her zaman §akrak sesile· 
Onn hep sevenler kal1rd1 yaya, ' 
A§k1m1 söyledim bulcium vesile. 

G~r~nce ke~dimde büyük bir varl•k, 
D.u§unm~k laz1mm1 bu a§k i§inde, 
Bdmemkt her seven kalplermi yanik; 
Saa pet bulmad1m sevgi pe§inde .... 

» ya 

Kän1il Senöz .. 
SEN VE BEN 

B 
« Fetanct » e 

ütün varbklar1mla otururum odamda, 
l~ta sende böyle kal essizler gibi damda. 
Benden ka~hn ne buldun yoka bir definemi; 
Yoksa "Nuhun„ gemisi gibi bir sefinemi? 

A~~an.~yorsun h~ran and1kca ba~ka keder, 
Gormuyorsun h1~ beni bende oldum mükedder. 
Fakat mükedperligim ge~ecktir bu günden· 
f,te bir ha(randa kalmt§h bana dünden ' 

G.aliba bu bir resim benziyor bpki sana, 
lr1 el.a gözlerin sönmü~ arbk baksana 1 •• 
Belk1 onlar„yanacak ätinin bir gününde; 
0 zaman yukselecek yammdaken önünde ... 

Adnan Gönel 

( Halkm Sesi ) 9 MAR 
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Hayk1r ~äir 
~airlikle avuttum bu gönlümün yasm1, 
inlettim gecelerde kalbin hatirasm1; 
Käinata haykird1m gözlerimden süzüldü 
Bu geceler banada maskara gibi güldü, 

~iiirmiyim acaba kalbimde gizli yara, 
Hayk1rmak benim i~in arhk duyrnayanlara 
ilhamlan kaJbimde birer birer ezmi§ti; 
Co!!Jkun m1sralar1mda bu yollarda gezmi§ti„. 

izmirin duygular1 bana ilham · verirdi, 
Yudum yudum geceler kalbimde de eridi, 
Her ~äire bir misal olsun gönlümün sesi; 
Anlatamam kamyor duygular penceresi... 

Göklerde nak§etse arhk aylartm eger, 
Bu kmk m1sralar1m kalbimi kemirir yer; 
Her ~äir, §äir degil sözümü cyi dinlc 
Hayk1r daglar inlesin bu mukadäes sesinlc .. 

Benim boynumun borcu her §äire dert yanmak, 
Dogrumu bu ~äiri sanki müsvette sanmak, 
Kariler bu & zanm sözü pekte bo§ degil; 
Hayk1r §äirim hayk1r §U mor daglarda egil... 

Sefalet k1rba~lar1 kam~1layor bagr1m1, 
Kalbimin üstünede sarm1§ ak§amm gam1, 
Käinat senin §äir bo§alt fikirlerini; 
Sen ölünce hi~ kimse doldurmazd1 yerini ... 

Nurlar sa~sm semaya y1llarca yüregimiz, 
. Seninle ba§ ba§ay1z kalbinde saklansm iz; 
Haydi co§kun §airim haykir daglar inlesin, 
Hayk1r §äirim hayk1r bütün herkes dinlesin.„ 

l\1uzaffer ~iikrü 

Bir Nesihat 
Bir emel pe§inde kö~up gidene 
<;1lgm iht\raslar ~ürütür kalbi 
Herkesin kollari sar1br gene 
Kuduran §ehvetler bir alev gibi 

• 
Kalbimi kemiren bu son günlerin 
H1rs1mla ba§ ba§ba§a kald1m kahbeler 
Benligim fl:Özüldü vücudum serin 
Göz ya§tm ruhuda dald1 kahbeler 

Bu gün ferahhsm yanna dü§ün 
Y 1llarm bagrmda döner hahbeler 
Gözlerim kami§b art1k söndügün 
Bu ihtiraslar hed söner kabbeler 

1\1. S. Ozan • 

Korkma 
Karanhklardan korkma ahl kurtar yurdunu 
Dünyada e§in yoktur ~ünkü sen Türk ogJusun; 
Kurtaran Atatürktür dü§manlardan budunu 
Ey Türk oglul sen, artik be§erin bir kolusun. 

T arihin yaz1hd1r altm kalemle senin, 
Dönemci Atatürkün y1lmaz bir neslisin sen, 
As1rlarca doluydu bagrm elemle senin, 
Ko§, bagirarak saldir kesilmesin nefesin. 

Biz el ele verelim ~ali§ahm hep birden, 
Birlik her §ey yaparm1~ i§itirim her yerden 
Ey onuk karpe~lerim vazge~elim her §eyden; 
Yurt i~in ~ah§makbr istedigim sizlerden. 

Avni Can Pelq;etin 

SÖYLE 
~imdi ruhurn gibi daglar ta§km 
Marhlar u~uyor serseri §a§km 
Ruhum gibi dertli deniz co~arak 
Hicranla yanar ezeli a§km 

Arhk tabut kadar dünya bana dar 
Söy)e nas1l sensiz ya§amr kaddar 
Söyle ~arpmasm1 sensiz bilmiyen 
Kalbim nasil 9arpsm mezara kadar 

· Bu 1ss1z sahilde ben yapa yalmz 
Siz sevdinizle mes'ut kahmz 
Ruhum a§km1zla bir gün ~ökerse 
Rüzgära ismimi hissiz sahmz 

<d{a rcun» a 

Dertli 

- -
Güzel Yurd 

Y urdumda ün alm1§ dumanh daglar, 
Bukab yaylalar, sümbüllü bagla!, 
Üründül bah~eler bülbüller vard1r„ 

Seherde bürünür ovalar size, 
Gün dogarken benzer k1z1l nergise, 
Y e§il daglannda ak tüller vardir„ 

Erte yeli eser göllerde serin, 
Dereler s1g1d1r 1rmaklar deri!1, 
Her sügüt altmda ak güller vard1r 

"' 
~ambklar titrerken güller a~arken, 
Ezgisini algm bülbül sa~arken 
Yurdumun her yam gök~en bahard1r„ 

Co~an ~aghyanlar sanma durgundur, 
Oda bir güzele belki vurgundur· 
Her kaynak ba§mda sümbüller vard1r„ 

. . 

l(äznn t~„cy· 

ARZUM 
Hasretinle uzanm1§ bu görünen yollarm 
Yurduma yükselecek bir ses bir de ben 
Sana agu§ a~acak uzathg1m yollar1m 
t§te art1k seninle yürüyoruz Vecihe 

ikimiz yuruyoruz y1llar1m1z geride 
Ruhuma dolduracak ilhamlarm bu yerde 

„ • 

Gece gündüz kalbim düz ytlJarnn ileride • - •-' 
Rabat ol sen dü§ünme hi~bir ~eyi Vecihe 

Vecihe Söyüt 

0 Nagme Y ok!. · . 
L.' Aksungur•a 

Bunlar da ge\:er bir gün dü§ünüp dertte kalma 
Ge~ici bir a§k i~in kalbine ate§ salnla „ • l · ~ • 
0 nagme yok telinde, nafile ·saz1 ~alma · 
inan bana arkada~, sevgide reha yoktur„. 

* „,. 
Bir gün kar§ma gelip ak1tsa ya§lann1 
Ayagma kapamp sürüse sa~lar1n1 
Muhabbet perileri getirse ta~larm1 
tnan bana arkacla~, sevgide reha yok!ur.t' ...,._ . „ _ 

Karantilii 
Bani ~mal 

HÜLYAM . \. 
Güne§ ufka yakla§ml§ §imdi batmak üzere~ 
Denizin üzerinde ak1yor altni dere, · 
Gökte u~u§uyorlar kip k1ztl tüller. 

I 

K1ztl sahili ok§ar ufuktan kopan rüzgi.r, 
~u sahilde ~irpman ufak nazb dalgalar; 
Bu ta~lara a§k1m ezeldenberi söyler. 

Bu alevli sahilde yalmz senle ikimiz. 
A§klarmda mest olmu§ iki sarho§ [kalbimiz; 
Omuzumda kollarm gözlerimde gözlerin. 

Ta uzaktan hüsnanh bir keman inildeyor, 
A§ik bu fani dünyanm yegäne zevki diyor; 
Aksediyor kalplerde bir ögüt derin derin. 

Kalbime yasbyorsun ipek sa~h ba§mt, 
Sakhyorsun sevin~ten dökülen göz ya§mi; 
ritriyorsun gü1 kokan sa~armdan öpünce. 

Güne§ ufuktan gitti ~imdi parlar y1ld1zlar, 
Bize a§k §Brk1lar1 söyler i~li bir rüzgär; 
Sar1yor bizi ipek tbllerile bir gece ... 

T. Berber Oglu 

K1t'a 
A§km ile gönlüm u~uyor göklere sand1m; 
Bir gül gibi bir ~ehreye hen sanma usand1m; 
Sen gül beni beni bir ah edecek bülbüle benzet 
Ben bir kere ah a§k ile a§km ile yand1m . . . 

Gönül 

Sevgilim 
Ayr1bg1m hicram tütünce gözlerimde, 
Benim yalmz 1shrap sezilir sözlerimde, 
inilder kulag1mda mazimin besteleri; 
Dudaklarmla a\:ar gönlümün bah~eleri. 
Ey ruhumun bülbüJü kalbimin gülü güzel . . . • • 

i. S. Sevin 



( Halk1n Se~i ) 

Yüz tuvaletinize ehemmiyet veriyor, ~n~lik 
taravetini rmuhafam etmek istiyorsamz 

Mutlaka ... 

~' ba~ -a.~rtlanndan hayat1n1 dain1i hir 
~ptan ibaretti. Fakatgripin b~ni bu z :1rap-
~rdan kurtard1. E C Z A C J ß A S 1 

......____ ____________ Ferit yagsIZ kremini kullan1niz 
Sebebi Ne imit? 

Bir Firsat 
Kartiyakada sahilde Salib 

IP•ta caddesinde ~ok gtlzel, 
büyllk bag~eli bir ev acele 
sabbkbr. lateyenler gllmrük 
kar11s1nda ~Meyveter gtlmrük 
sokatinda 7-9 numaraya ve 

Mücellid · 
ALi RIZA EVCIM 

Y cni kavaflarda (34) 
nun1arada 

En ,.k cilltleri, en zarif 
albümleri en ucuz ve saglam 

w-- ••ya 3186 telefon numarasma 
bq vursunlar. (1-10) 

tekilde yapar. Hararetle tav-
1iye ederiz. 

~ \' ahu; 1en eskiden beni biiyle birden yere atamazdan, 
•e oldu? Sana bu kabadayibk nereden geldi? 

' Sen de benio. gibi Kabaday1 rak1s1n1 i~ bak. 0 zaman 
yaJak aereden geliyor, anlars1n ..• 

BUGÜN 

------

Sabl1kEv 
lngiliz bah~esi üzerinde 

Halil Rifat pafa caddesinde 
112/3 numarah hane satd1k
br. Talipler i~eriaindeki mal 
sahibide mOracaat edebilir. 

1-6 (23) 

Istanbullu 
Ali Fuad 
Teminath, aatlam ve ucuz 

her nevi koltuk ve aomye, 
divan, perde ifleri yeni ya
p1br ve tamir olunur. 

Kantarcdar No: 17 

d Pillerin En Tazesini 
c:: 0 

~ N ~ c :s 3 
""O 

0 :s ..... - ~ -~ ... .., -~ a. 
~ ::! 
~ - 3 
3 ""O ..... c.: q; 
~ ;-.... .., .., .„ 

lzmirde umumi deposu Suluhan civannda 

( Hüseyin Hüsnü Odemit ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz ~ hmir balk1ndan gördüjii ragbete ve teveccühe 

"-91 fiikran borcuu ödemek i~in mevsimin en 
Y6ksek iki filmiai bir arada takdim ediyor 

1 - FEDORA 
(iJAAAAaAAA•A•aia••ArlaAAJ!iAAA. • „ Bu ak~am saat 21 de 
tA "Bitmemit Senfoni „ filminin dahi rejisörü 

Frana1zca Sözlü 
II Yi~orren Sardunun ölmez eserind~ iktibas edilen • 

t .BELa;;:~ Bi; b~f~ halle 

busTAV FR~~an~e s~~6JLL HORN 'un 
temsil ettilderi hakiki bir taheser 

Aynca: 
~k~e s&zlü << F 0 K S » dtinya havadisleri spor, • 
~ 1 •e i~timai hidiseler. "NOEL BABA„ renldi Miki 
~z „ bßyük sanat eseri. • • 

NSLAR: <;aqamba tS:s'Pertembe 13, cwßa tl, 
eai 15 te ba~. Son 21,15 1eans1nda (Fedora) • 

~l9ti1~· 

~, Pazarteai, Sah gilnleri 1Ste bqlar So 21,15 se· 
;,._ ~ (Hayatta Bir Defa) göseerilir. Hergün son 21,15 

Ucuz " H A L K „ seans1d1r. Fiatlar: 1 inci 25 
SS, Ju.ui SO ku.,..tur., 

VILL Y FORST'un en son pheser 

MASKELI 
K AD 1 N 

Filminin Sanat - Muzik - Dans - Atk ve lhtiras 
dolu sahnelerini alk1tlamak i~in sizde 

E L H A M R A ldareainde Milli 
Klitiiphane Sinemu1na 

gidiniz. Karne alanlar her akpm 21 sean11na o/o 30..45 
tenzilittan istifade eder. 
MAKSELI KADIN filim musabakumm ikincisidir 
bilet abrken musabaka kuponlann1 kitede isteyiniz 

Dünyada 
<;1kan tra~ hu;ak 

lann1n krah 
sayilan 

(Poker) 

markah 
tr&§ 

b1~agi 
Her verde satihr, 
Bundan hi~ bir 

Vakit bu markadan 

Sa~111ay1n1z 
Yalnaz markaya dikkat 

Keskin bir lul1~ gibi 1 

Ba,, di, agrtlanm keskin bir lohcin bir ol >ar~eaini 
keser gibi bir anda kesen . ve arip hutahima bq1 da 
sailam bir kalkan hizmetini a&ren { GRIPIN ) i befkeae 
tavsiyeyi bir bor~ sayiy9ruz. 

YÜUEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda KabadaJI 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 

GOLD 
Golt (Altan) trq lt1~i1 '8Ye~ ~lifinden, miHnütreain 

onda bir kalmbjmda olup dlnyada ep yoktur 
Bir b1~ olqar gibi 10 -15 traf yapar 

$emsi Hakikat 

Ucuzlak $ergisinde 
Tanesi 5 Kuru~ 

lC 

1ki~n1elikte: Ta,a Sinemas1 T;t': 
27 ~ubat 935 ~l'f&Jllbadaa itibarea 

1 .- . Kudretli ve clilber )?.lcbz MARLEN DITRIH'in 
Fransmca siizlii ve f&l'lab 

2-
K1r1k Mabude 

" Don Jo1e Jtf ujika „ 010 lspanyolca 
lizlü ve 1arlab 

Cingeaeler Krah 
3 - Paramount Dünya Hädisati 

SEANSLAR 
Pertembe, Pazarteai: K1r1k Mabude 13, 17, 21. Cin· 

geneler Krah 15, 19 
Cuma, Cumartesi: K•r1k Mabude 9, 13, 17, 19 21. 

Cingene Krah 11, 15, 19 
Pazar, Carfamba: Qageneler Krah 15, 19, Kink 

Mabude 17, 19 
Sah: Kink llabucle 17, 21. c;iageaeler Krah lt. 

MOJDE : sabtraazhlda beldenen • C A R D A $ 
FORSTIN _,.._,. 



~ Sahife 4 ( Halkm Sesi ) 

1 1 YUNAN DONANMASI 
--~~~~~~oooo--~~~~~~ 

Y'unan Donan1nas1 ~ J(ruvaz<>r, 8 ~luhrib, l :J 

~· 'forpidobot, H Denizolti Gen1isindenl\1ürek
kepdir. 1nüretebati H71 ß l(i~idir 

Yunan donanmasmda yu- olup 4 tane 75 lik topu var-
Ekar1daki 8 muhribden ba§ka dir. Sür'ah 9 mildir. 
13 torpitopot vard1r. Yunanhlarm ayr1ca 520, 400 

2 tane ; Niki ve Aspis 395, 380 tonluk dört tane 
1905 - 1906 da yap1lm1§lar- mayin gemisi vard1r. Bun-
dir. 272 ton; 30 mil sürat, larm ü~ tanesi 52 §er mayin, 
2 tane 76 hk, 2 tane 57 lik 1 tanesi 40 mayin ta§tr. Bu 
top, 2 tane 533 lük kovan. 

gemiler 13 - 14 mil sür'atm-
Süratleri 30 mil üzerine ya- dadirlar. 
pilm1~ olan bu gemiler 1927 
de tamir edi mi~lerse de ~im-

Du•• nku•• Marlar di 26 milden fazla gideme- ~ 
mektedirler. Mürettebleri 70 
kiiidir. Göztepe Alttnorduyu, Altay izn1irsporu, K. S. 

• • • 4 Milyon Leva ~50 Italyan General1n1n l§tira-
~almt§ ! kile Y ap1lacak Askeri Talim 

Sofya - Sofya §ehir ma- Roma 8 (A.A) - Stefani 8 ni zamanda ordu ile tayyare 
liye tahsildar1 Radenkof dört Ajans1 bildiriyor : , arasmdaki i~ beraberligi me-
milyon Ieva ~almi§br. Bu yüz Bütün karar kumandanhk- seleside de tetkik edilecek-
den birka\: ki§i tevkif oluna lar1 nezdinde en yüksek or- tir. SO generahn i§tirak ede-
rak 250,000 leva iade etti- du zabitamnm i~tirakile ta- cegi bu tezahürat büyük er-
rilmi§tir. Fakat as1l ~alan limler ba§lanu§br. Gaye er· 
Radenkof tutulamamt§br. käm harbiyenin tesbit ettigi käm harbiye reisi ve hütün 
~ ~ ~ ~ farazi vaziyetlere göre mem- ordu kuvvetlerinin yüksek 

leketin müdafaasma ait me- makamatm huzuru ile Ro-
seleleri tetkik etmektir. Ay- mada kapanacakbr. 

2 tane ; Thiella, Spendoni, K. 20 - o l"üaksporu n1aglup ettiler Bulgarlar1n Uluslar kurumuna 
1906 - 1907 senelerinde ya- Dün yagmurlu ve soguk : 2 - 0 Göztepe lehine bitti. ' 
pdm1§lard1r. 310 ton, 30 mil havada lik ma~lannm ikinci ikinci devreye ba§land1g1 müracaatlar1 
sürat, 2 tane 88 top, 1 tane devresine ba~land1. zaman Göztepe yan müda- ' 
68 Iik tayyare tapu, 2 tane Günün en mühim oyunu faa oynayor. Akmlarm1da 
457 lik kovan, mürettebat Göztepe ile Altmordu ara- arkadan yapmak istiyordu. 
70 ki§i. smda oynand1. Mapn bäkemi Bu vaziyet kar§Ismda Altm-

4 tane ; Egli, Alk1yon, A- K.S.K tan bay Esatt1. ordu oyuna temamiyle häkim 
retuza, Doris 1913 te yap1l- Göztepenin havanm yag- oldu. Yirmi dakika devam 
m1~lard1r. 145 ton, 25 mil murlu oldugunu ileri sürerek eden bu hakimiyetten Altm-
sürat: 2 tane 57 lik top, 3 map tehir etmek istemesine · ordu yine istifade edemedi. 
tane 457 lik kovan: 1926 da ragmen ma\: tehir edilmedi Yirminci dakikadan sonra 
tamir edilmi§ olmalarma rag- ve Altmordu buna yana§- Göztepe hatasm1 anladt ve 
men bn kü~ük torpitabotla- mad1. hücuma ge~ti. Soldan yapbg1 
ran büyük k1ymetleri yoktur. Tak1mlar sahaya ~1khklar1 bir akm1 ve muhakkak gol 

5 tane : Pergomamos sis- zaman Cöztepe sol haf ve f1rsab01· Abbas ka~1rd1. Ar-
temi, Bunlar harb sonunda sol beklerinden mahrum. kasmda sagdan bir Qöztepe 
Avusturyahlardan Almarak Altmordu ise tarn kadrosile akmmda Altmordu sol mü-
Yunanhlara verilmi§tir. 1914 ve yanh§ bir tertipte görün- dafii penalh yapb. fuat bu 
~ 1915 te yapilm1~Iardir. 241 düler. Oldukca seri bir ~e- cezay1 gole tahvil ederek 
ton, 28 mil sürat, 1 tane 75 kilde ha§land1. Daha ilk da- tak1mmm galib\yetini tah-
lik top; torpito kovanlan ~1- kikalarda Göztepenin bu kim etti. 
karilmi§br. ma~1 kazanmak i~in lehine 3 - 0 Maglup vaziyete dü-

Polis vazifesi göriirler, Mü bir avantaj almak istedigi ~en Altmordu tak1m1 tekrar 
rettebesi 25 ki~idir. göze ~arp1yordu. A~1klarile son bir gayretle Göztepe 

4 Yeni muhrip: '1929-1930 s1k s1k Alhnordu kalesini kalesine inti. Göztepe mü-
da ltalyaya 1smarlanm1§ olan tehdit etmege ba§lad1Iar. „ dafiinin ceza sahasmda hatab 
bu gemiler 1450 ton, 40 10 uncn dakikaya dogru bir hareketi hakem tarafm-
miJ sürat, 4 tane 120;1ik top, iki müdafinin hatasmdan Göz dan cezaland1r1lch, Altmordu 
3 tane 40 bk tayyare topu, tepe ilk golunu kazand1rd1. yegäne golünü bu suretle 
6 tane 533 lük kovan. Bu goldan 10 dakika sonra kazand1. 
DENIZAL Tl GEMILERI: Almordu merkez muavininin Oyun yine Altmordunun 

6 tane: Bunlar iki grup kendi kalesine atbg1 plase hakimiyeti altmde devam 
olup Kastonis ile Papanikolis bir gol takip ettl. Bu gol ediyordu. Göztepe tamamile 
1926 da yapilmi~lardir. Su- hasma ikinci bir gol avantaji de1,1ecek kadar · müdafaa oyu-
yun üstünde 605, dalmt§ olmakla beraber kendileri nu oymyor. 
olarak 778 ton, süratleri de tazafmdan yap1lmas1 Altmor Eline ge~irdigi galibiyeti 
suyun üstünde 14, dalm1~ du oyuncularmm üzerinde vermek istemiyordu. Arbk 
olarak 9,5 mildir. Bir tane birinci goldan ziyade tesir vak1tta yakla~l1. 41 inci da-
100 lük top, 1 tane 40 hk yapb. kikada Fuat kendi ms1f sa-
hava topu, 6 tane 533 lük Yirmi dakikada 0-2 mag- hasmda ayagma ge'rirdigi 
kovanlar1 vard1r. Mürettepleri liip vaziyete dü~en Altmaor- topu Altmordu kalesine dog-
39 ki~idir. bütün varhg1 ile Göztepe ru sürüklemege ha~lad1. 

Diger 4 tanesi 1928 - 1930 kalesine indi ve eline ge~ir- Kar§isma pkan Cemili. iki 
seneleri arasmda yap1lm1~- digi muhakkak bir iki gol müdafii atlath. Ve dördüncü 
lard1r. fsimleri Proteüs, Me- f1rsatm1 kaleci Mahmud öl- defa Altmordu kalesine sok-
reüs, Triton, Glaukostur. De dürdü. tu. Bu gol arbk Altmordu-
niz üstünde 730, dalmt§ken Bugün Mahmud cidden nun ümidini temamiyle kesdi. 
960 ton, suyun yüzünde 14, harikalar yarad1yordu. Altm- V e oyunda 4-1 Göztepe 
dalmt§ken 9,5 mil sürat, 1 ordu forlarma göz a\:hrm1- lehine bitti. 
tane yüzlük top, 1 tane 40 yordu. Mükcmmel ~1k1§larile Altmordu hu ac1 maglubi-
hava topu, 8 tane 550 lik en · tehlikeli vaziyetlerde yete kendi hatas1 yüzünden 
torpito kovanile mücehhez- ayaklardan top ahyor. dü§mÜ§tÜr. Göztepeye gelin-
dirler. Mürettehleri 41 ki§i- Altmordu bir arahk hata- ce cidden güzel bir oyunla 
dir. smi anladi. Cemili beke aldi galibiyeti hak etmi~lerdir. 
OIGER GEMILER : fakat yerine $evketi getirdi Galib Göztepenin 11 rini ve 

Yunan donanmasmm bun- birikät versin bu daha bü- hilhassa kaleci Mahmudu 
lar haricince Ares isminde yüa hata ~ok sürmedi. Bir tebrik ederiz. 
1870 tonluk yelkenli ve bu- arahk Adili ortada kördük. Altay ile izmirspor arasin-
harh bir mektep gemisi, var- Bu s1ralarda Altmornun oyu- da yap1lan son ma~ 4-0 Al-
d1r ki 150 gemici talebe ve nu biraz düzelir gibi oldu fa- taym Iehine hitti. 
100 zabit talebe alabilir. Bu- kat bu da ~ok devam etme- • „ --
~':-:~.~~.~~:.::~.~~.: .... ~~!~ .... "'"~:.:„.~:.~~.~~.„~.~:.~.~. ~~"„~.~.~!:~.~... In gil tere 

Beynelmilel Prag Sergisi 
10 DAN 1 7 MART 1935 E KADAR 

(:ekoslovak sanayiinin sati~ n1erkezi, sanayi 
istihsalattn en ivi satis n1enba1 - .• 

<;ekoslovak demiryollarmda yüzde 50, ecnebi §imendifer, 
deniz ve hava yollarmda yüzde 25 tenzilät. 

Daha fazla malümat almak i~in lzmirdc <;ekoslovak kon
soloshanesine müracaat. 

I~u Sözlere J~az1 Degil 
Londra - ingiltere hari

ciye naz1n bay Simon bizzat 
bay Mussoliniyc Habe~ i§le
rinin acele bitirilmesi lüzu
mung söylemi~ ve bu i~in 
fngiltere ve Fransanm kara
rile yap1ld1gma dair a cvran 
eden §ay1alara meydan veril 
memesim istemi§tir. 

[ Ba§taraf1 1 incide ] 
rarmda oldugumuzu dünya 
bilir. 

Y er yüzünde bundan §Üp

he edecek bir hükiimet bu-
Iunacagma dün ak§ama kadar j 

inanm1yorduk. Bulgar 01§ 
bakam dostum Bay ßatalof 
aram1zdaki dostluk muahe
desinden bahsetrni~tir. Ya!niz 
ona def.ril, iki tarafm emri 
olan bütün mevcut muahede
Iere ne kadar riayet etmckte 
oldugunu ve iki taraftan 
hangisinin milli terbiye, milli 
te§kilät ve milli haz1rhklari 
tedafüi veya hangi bir kom-

1 ~u aleyhine tecavüzi mahi
yctte oldugunu göstermek 
i~in uks:ar kurumu ve cihan 
efkär1 umumiyesine kanaat 
verecek usullcrle hakikatm 
meyciaba ~1kmasm1 kabul et
miye hazmz. 

Bizim hi~bir hareketimiz 
imza koydugumuz muahede
lerin bi~ birinde mugayir 
degildir. Her hangi bir kom
§Umuz aleyhindc onun tama-

" miyet ve emniyetini tehdit 
eden bir hareketimiz yoktur. 
Binaenaleyh Bulgaristanm bu 
mUracaatm1 her halde bize 
matuf olarak izhar cdilen 
vesile haricinden ba~ka bir 
maksat ve sebeplerde ara
makta isabetsizlik olmasa 
gerektir. 

Yunan dostumuzun bütün 
dostalannm alem i~inde b1ra 
l..:an dahili 1zbraplari henüz 
bitmemi§tir. Dost memlekette 
kan dökülmes,inin bitmesini 
ve nizam ve intizam1 tamme· 
nin biran evvel avdet etme
sini temenui etmekteyiz. Hi~ 
bir devletin dahili i§ine ka
ri§mak aslä hatmm1zdan ge~ 
mcdigi i~in bu herkezin bil
digi hädiseyi bu s1rada mev 
cut vak'a olarak zikredelim. 
Ümit etmek isterim ki Bul
garisfanm da V< ziyeti böyle 
o!acakbr, 

Vakalarrlan bahsederken 
I: ulgaristanm uluslar kurumu 
mümessili bay Antonofun ki 

1 -Ankarada aram1zda bahm
mu~tur- hakk1m1daki muhti
ray1 katiblige verir vermez 
bu makamm alakadar dcvle
te daha haber vermesine 

imkän b1rakmadan derhal 
gezetecilere tevzi etmesi bir 
vakadir ki, müracaatm se
beplerini :-belki de tenvire 
yar1yabilir zannile i§aret edi
yorum. 

Bir de bu sabehki ajans 
haberleri arasmda Bulgaris
tanm iki sm1f askeri siläh 
alb=ia s:ag1rd1g1 haberini da
ha büyük hayretle okudum. 
Böy!e bir ~eye hak verecek 
hi~ bir sebep yoktur. Bu 
itibarla bu askcr toplama ha 
berinin dogru olmad1g1m tah 
min etmek ister ve hem bu
nu temenni ederim. Türkiye 
cümhuriyeti hükümeti dost
luklarma ve taahhüdlerine 
bagh11g1e1 a~1k ahnla her yer 
de ispat eder bundan her 

kez mutmain olmahd1r. 
Cenevre 8 (A.A} - Ha

vas ajans1 bildiriyor : 
Bay Avcnol Bay Antonof

tan ögleden sonra kendisile 
temas c:.tmesini rica etmi~tir. 
Bu müläkat esnasmda Bay 
Avenolun Bulgar murahha
sma dünkü müracaatmm bi-
raz garip bulandugunu ve 
kendisinin bu müracaab Tür 
kiye murahhasma teblig mec 
buriyetinde oldugunu bildir
digi söylenmektedir. 

Bulgar notasile Türk ce-
vab1 bilah1ra uluslar aras1 
kurumunun konseyi azälan
na tevzi edilecektiz. 

Uluslar aras1 mahfil Bulgar 
heyeti murahasasm1n nereye 
varacagm1 öl~mekten bu 
müdahaleyi yapbg1 kanaatin
dedir. 

Ögleden sonra Yunan mu 
rahhas1 bay Rafeal bay Ave 
nolu ziyaret ederek bu me
sele hakkmda malumat ta-
leb etmi§tir. ___ „ ___ _ 

• 
lsve~ re jisi 

Yunanistandan tlitün 
alacak 

Atina (Hususi) - isve~ 
hükümeti ile Yunanistan ara
smda yap1lan bir anla~ma 
Ticaretodas1 tarafmdan ne~r-
edilmi~tir. Bu anla!imaga göre 
isvc~ hükumeti ihtiyac1 mik
tannda 1434 rekoltesinden 
tütün sabn alacak ve bu tü
tünlcr k1ymetinde lsve~ mah 
ithaJ edilecektir. 

,...--~~,...,...au.~....::.=~~~---------·--------------

Bakkallara Müjde 
Son de1·ce1~ hassas, saglan1, zarif ve 
oturak te1·a·~ileri111i~ geldi. 1-ler 

fevki1 idedir 

darngah 
terazinin 

SATI~ YERI: Su!uhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
ÖDEMI~) Ticarethanesidir. 

A 

Asi Yunan 
gemileri 

[ Battaraf1 1 incl Sahifed' 
fmuharebe güriiltüleri B 
hududuna yaklqmak 
Ve bu a1ilerin ricabna 
Iet etmektedir. Aailer 
hudut karakollann1 ge 
lerdir. 

Paris 8 (A.A) - Gaie 
lerin Yunanistana g(Snd , 
leri hususi muhabirle 
verdikleri malümata 
asiler vaziyetlerini sa" 
la§hr1yor gibidir. 

Lö Jurnahn hususi dl 
biri Midillinin ifgalindeo 
ka asilerin Sak1z ve S 
adalanm da iki torpito Jll 

ribiyle i~gal ettiklerini 
Serezle Kavalada vaziye 
rini takviye ettikten s 
Dramay1 i~gal~ ederek 
men Epire de ge~tikl 
hildirmektedir. 

Fakl?t muhabir hük" 
sadik kalan donanman1P 
z1r oldugunu ve ü~ to 
muhribinin da Kandiyeye 
bard1man ettigini de • 
etmektedir. 

" Pöti Parizyen „ muh• 
hükumet tayyarelerinin 
rez ile Kavalada demir 
ml§ olan iki asi barp gt 
sini bombard1man ettikl 
bildirmektedir. 

Paris 8 (A.A) - Lö 
Jurnalm hnsusi muhabi 
göre Venizelitler L · 
i§gal etmi,ler, Averof t 
etmek istiyen iki tay)' 
dü,ürmU,tür. Pireye 
bir hücum yakilmaämdatl 
kulciugu bildirilmekteditt 

Ankara 8 (A.A) -
nan band1rah he, vap 
transitten menedildik 
dair gazetelerde ~1kan bl 
disler üzerine tahk1kat 

bunlarm muvakkatan y 
na devamdan menedildl 
Yunan hükumeti tarafl 
yap1ian iltimas üzerine 
olmu~tur. 

•• 
K1ska~~l1 ~ 
Karis1n1 Pldürn1 
Sofya, - K1zanhk 1' 

smm Sahran~ koyünde 
bir facia oynand1. li,in i~ 
zü henüz belli degil. 
sabah Hasan ve gen~ 
kar1s1 Ränä tarlaya gid 
kf:n, bir müddet sonr• 
san köye gelerek, H , 
ruververile intihar e . 
söyler. Fakat köy Bele 
hemen Hasam tevkif 
ve hakkmda takibata ---oo / 
Eransa 
Habe§ten 
Tazruinat istivor·· 

Paris - Frans1~ d1f 
kan1 Paristeki Habet se 
kabul ederek Fransa -i~ 
hududunda öldürülen f 
memuru Bemann diyet~ 
rak Habe§ hiikfünet 
800,000 frank isted' 
Ayni zamanda hudut bO 
da bitaraf bir mmtak• 
sini teklif etmi,tir. 

Övr gazetesinin yai 
göre, bu tazminat 111 

siyasal bir surette h 
mezse Franse harekitJ 
riyeye mecbur olacakb'' 

UCUZLUK: Bayraml1k ihtiya~lar1n1z1 ve hediyeliklerinizi Hükiimet Caddesinde ~emsi Hakikat UCUZLUK 
GISINDEN abn1z fiatlar ~ok ucuz. 


