
,,-----~~~~~~~~---~---~--------~-------------------------------~~~~~~~---~~~~~~~---~---------------------------~-------~---------~~~~~-'-

~·hib ve Ba~mubarriri 
SIRRI SANI.J 

Netriyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAiTi 
i DAR EiH'AIN ES 1 

lzrnir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 

edilmez 

CSi 
Seneligi 7, Alb Aybg1 4 

Liradtr, Günü Ge~mi~ 
Nüshalarm Beheri 

15 Kuru$tur. 

tll' 

,ill' ' 
R ( Halkm Sesi ) Matbaasmda 

Bas1)m1~br 

~ ~Ncl SENE No: 2470 13 MAYIS 1935 PAZARTESi TEL: 3503 ( 100 PARA ) 
--------------------------------------------------~--------------------------- ----------~----------------------------------------------------------------~----------~------__;_------------------~ 

~ARNAYUT~UKTA 
•• 
u~ anda~ 

-=z·'l'(ij __ _. 

Türk kövlüsünün, devrime 
~: onu ku;an Atatürk'e ve 
d Ur~ yurduyla göklerine, 
en1zlerine kanat a~an bü-

~~ ordunun Me:net'cigine 
d ag1thgm1 gösteren ü~ an-

' ~~~'. Türk varhg1 i~in birer 

ARNAVUTLUKDAKi iSYAN BÜYÜYOR 
------------------ ++++OO++OO----- -----------

~imali Arnavutlu halk1 asi bayraktar tara
f1na ge~erek asker erle müsademeler yapt1la 

1 Atina ( Hususi ) - Bura l baz1 adamlarmm ve akraba- • tedbir almak üzere §imali 
gazetelerinin yazd1gma gör(."' larmm tevkif edilmesindcn • Arnavutlukta bulunmakta 
Arnavutlugun §ima! tarafla- ' ileri geJmi~tir. olan Bayraktarm akraba ve 
rmda ve i~kodrada ~1kan iSYAN ASIL BA~LADI'? taraftarlarmdan bir~ogunu 

1 SYAN 
Bükre§ Balkan antant1 konfe 

rans1 n!hayet buldu 
------------„OC>„ --------

Balkan d1~ bakanlan ~erefine ]~on1cn rneclisindc 
yapilan resn1i kabulda dostluk tezahurah 
Biikrc§ 12 (A.A) - Ra

dor Ajans1 biJdiriyor: 
lemi§tir: 

tl MPhr... Atatürk, dcvrim, 
cof ernet\!ik„ ... 
b' „ Memet~ikJcr: inand1lar, dö- 1 

1
1tf r~tüler, öldüler. Bugün §ah-

isyan gittik~e büyiimektedir. 1 Atina [Hususi) -Arnavut- tevkif ettirerek Tirana gön-
Äsilerle hükiimct tarafm- luktaki isyanm ba~langici dcrmege karar vermi~tir. 

hakkmda son dakikada Yu- Bunlan Tirana gölürcn as-

Balkan antanh murahhas 
heyetleri bugün saat 17 de 
saylavlar meclisine gelmi§ler
dir. Meclistc §Creflerine bir 
kabul resmi haz1rlanmi§b. 
Sayla vlar ve äyan üyeleri 
Tevfik Rii§tÜ Aras11 Maksi
mosu, Puri~ ve maiyetlerini 
ve Balkan antatnti hiikümet
lerinin Bükre§ cl~ilerini, ba
kan Tatareskoyu samimi bir 
surette kar§1lam1§lard1r. Bu 
esnada fparlemeuto ba§kam 
bay Saviyano §U söylevi söy-

Büyük müttefiklerimiz Bal
kan memleketlerinin anh mü
müssilllrini Romanya parle
mentosu namma selämlamak
la bahtiyar1m. Bu ittifak1n 

knan vc aklm crcmeyecegi 
(ff &dar yiikselmi§ olan Tüi k 

11~ ;•rlig1 i~in hcp bari~ ~ag
;arl ~tn1 gözeten Mcmct\:ik bir 
p rn geJirse inand1g1 dava 

1~1n yelesi kabarn11§ arslan
ar gihi dögü~ür. Bütün 
~rdu Ulusu kurtanr ki bu, 

/ 

'1rkün ~a§mayan inanc1d11". 

k Atatürk : Daranhg1 y1rtti, 

1
. tndini doguran ulusun ben-
.~. 

i1nj kurtard1. Sars1lmaz te-
lb Arnavudluk krah 
ti'tdller üstünde bir daha ye- AHMED ZOGO 
1 en kurdu. 0, varhgm ca- , 

lltn k b k dan gönderilen kuvvetler ara 
L a. anma üyü güresiy-
" h1z verdi. Kaynaklari ta- smda yeniden ~ok §iddetli 
n t müsademeeler olrnu~tur. Bu 

~ h, ft§ksrth. Türk gen~ligi- kanh müsademelerde hükii-
llin sarsilacagi ve kana ka-
11 met kuvvetlerinin büyük za-
• emecegi ana meme1erini 

Röaterdi. Dev]etin, Ulusun y1at verdikleri söylen· .... ekte-
b- di~ 
Utün kurumJarma yeni bir Arnavudlugun resmi istih-

Yol ve ~1kar bir yöntemle ya- barat kaynag1 olan rnatbuat 
r~th. Kara kuvvetin uyutucu bürosu isyan hakkmde resmi 
"e bunalbc1 kurumlarm1 y1k- hi~ bir haber vermemetedir. 
li, OnJar1 din perdesi altm- Bunun hükümct kuvvetl~rinin 
d•ki §a§km ve kaybak yo- maglubiyete ugramas1 yüzün-
~ndan ay1rd1. Gent;lige ger- den ileri gelmektedir. Mama-
~elde§mi§ ve müsket bilimle- fi Arnavudluktan geien yol-
te dayanan yepyeni bir yö- cular isyan hakkmda mulu-
lltlge verdi ki bunlar Ata· mat dermektedirler. 
türI<ün bütün Türk gen~ligi- Yo~cularm söyledikletine 
llc tükenmez bir sungusu- göre isyan, daha evvelcc 
dur. krala kar§I isyan etmi~ olan 

(Sonu 4 üncüde) sab1k yaveri Bayraktarm 
~-llaitl----~SS!i=aul!IE~~~;r:a:;l~.;::-ig.'"2j~ ..( ..... „...1r: 

[Yavuzun kahramanhg1] -57-

lii. 1..äkin birdenbire kcndini toplad1. <;ok 
~eki oldugu her halinden anla§ilan gen~ k1z 
fU cevab1 vcrdi : 

- Evet kaptan . . . <;ok zckisiniz, bunu 
sakahmzla bulabildiniz. 

Ben cevab verdim : 
- Matmazel bahriyclilerin bu kadar bir 

fey bilmesi zekä eseri degildir. 
Gen~ k1z nezaketle rnukabeJc ederck is-

rnimi sordu: 
- fsmini? 
- Kop! 
- Ya demck Kop sizsmiz? 
- Neden sordunuz? 
- Midillinin ikinci süvarisi dcgil misiniz? 
- Evet. 

- <;ok memnun oldum. 
- Ge~mi§ olsun. Bu harbhr. Her §CY 

olur. Herhalde rahatsm1z dcgil mi? 
- Yimek i~in i§tihamz var m1? 
Kendimi yoklad1m epeyi ai;1kn11~ti. Dcr-

hal: 
- Bir s1cak §CY futfedcr misiniz? 
Gen~ luz müsaada alarak odadan ~1kh. 

Biraz sonra elinnc bir ~orda tabag1 ilc gcl
di. 

<;orbay1 büyük bir i~tiha ile yidim. 
Y emek yidikten sonra tra~ olmak istedi

iimi kendisine söyledim bulundugum odada 
bat i~in her1ey olan kü~ük bir masa vard1. 

( 

, 'lan gazclclc ine geien du
yumlar ~unlard1r: 

Evvclce l<rala kar~1 isyan 
edcrek ~imali Arnavutlu-

keri k1talar yolda, ba~ta bay· bütün acunun bu kadar is
tekle bu kadar candan arzu
Jad1g1 bart§l bize vermesini 
bütün kalbimle dilerim. Bizi, 
sizin uluslarm1za baghyan de 

ga firar ctmi~ buluna11 1 

.aktar olmak üzerc äsilerin 
hücumuna maruz kalmi§hr. 
Askcrlerin Lir k1sm1 öldüriil
mü~, digerlcri de csir edil
mi~tir. 

rin dostluk bnkk1ndaki duy· 
gulara sad1k tercüman ola-Kra'm sab1k yavcri Bayrak-

tar, uzun zamandanberi top
lad1g1 r;ctelerle isyan ctmegc 
haz1rlann11~b. 

Bunun üzcrinc kral Zogo I 
äsileri tedib ic;in kuvvctli as- ! 
keri k1talar göndermi§ isc 

rak kadehimi saghgin1za ve 
memleketlerinizin genligine 

Bunu haber alan hül<gmct 1 [ Sonu 4 üncüdc ) 1 
kaldmrim, Y a~asm barl§, ya
§3Stn Balkan antanb, Jivita 
Yugoslavya, ya§asm Türkiye, 
zito Ellas. 

ll,.'.11 
"'ll 

,, 
11i• 

1 °"'11 I'' 'II 11!4j.'.11 flt°"i 
l~tl ., lr1d lia..C 

Ba~kamn bu sözleri sürek
li a1k1§larla kar§ilanmi§br. Yi 
ne alk1§lar aras10da bay Mak· 
simos Romence ya§asin Ro-

ikinci gün ~ekilen Tayyare piyangosunun 
numaralar1n1 ne§rediyoruz 

manya diye cevap vermi§tir. 
Bundan sonra bakanlar say
Jav ve äyyn liyelerile dost~a 
konu~mu§lardir. 

Belgrad 12 (A.A) - Bat
bakan ve t d1§ i~leri bakan1 
bay Y evti~ bugün saat 17 ,30 
da Bükre§ten BeJgrada dön-istnnbul, 13 ( Hususi ) -

Tayyare piyangosu ke~idesi· 
ne dün devam edilmi~tir. 

Kazanan numaralarm hep
sini veriyorurn: 

2094 Numara 
tJ,000 Lira 

l{azanrni~tir. 
~o 1 ~• nu111aradan ::! 1 fi!) 

nun1araYa kadar olan 
.J 

nun1aralara ~o ~er lira 
alacaklardir. 
~000 flira kazananlar 
8442 16482 

1 ooo lira kazananJar 
5816 495 16814 9371 
,)00 Jira kazananlar 
8167 26280 14218 12103 
1313 14050 15836 10162 

14028 18094 6553 18124 
10816 9572 20525 15253 
7760 26873 

1 t>o Lira kazananlar 
29631 778 15685 5191 
14684 22203 28782 7937 
21353 21473 20325 9661 
13038 338 25885 22641 
25963 26243 21650 24544 
18196 17937 3713 2554 
29332 8315 21695 23041 
100 L.ira kazananlar 
21523 22195 5461 8900 
2~098 7411 4634 13361 

460 24558 24672 22355 
29926 18497 23019 610 
27798 16753 12916 9139 
8232 109 19522 17615 

14446 1505 2604 17768 : 9075 18361 14968 16647 
17741 19805 7527 21794 29454 3323 21617 5181 
26792 3434 3653 3844 15009 191S 4280 16191 
9155 20693 9198 19191 8694 21553 19071 23515 

12487 4820 16296 28857 5783 29336 2756 
8131 9338 29823 2187 20017 14836 26093 3443 

1 12031 23619 8334 22479 16173 26093 3443 16173 
14175 28638 27096 11019 23255 29873 19866 19451 
12774 . 29966 29467 19834 26919 

.)O lira kazananlar 2633 16953 28361 67900 
25346 21802 14454 19271 2161 28135 13693 18014 
16376 28273 1294 15168 9240 29056 14615 25172 
28273 26167 20417 15715 25023 29946 17371 26799 
4866 6207 720 2730 21715 2566 4948 26741 

17831 14876 25050 21183 - Sonu 4üncüde -

mü§tür. Ba~bakan Bombolya 
duragmda münakalat bakan1 
tarafmdan kkr~1lanmt§br. 

Belgrad duragmdan ken-
disini bakan Koji~, Türkiye, 
Yunanistan ve Romanya el-
~ileri, F rans1z el~iligi müste· 
§ari, d1~ar1 i§leri bakanhf1 
erkäm kar§1lam1§br. 

Bay Y evti~in yerine d11ar1 
i§ler1 bakan muavini bay 
Puri~ Bükre§teki Balkan an
tanb konferansmdaki Yugos
lav mürahhas heyetine bat
kanhk etmektedir. 

11;11 1i::;:.11 11;11 1;q 11;11 11~1 11;.'11 1';!11 ~ 11;11 11;11 ";!" 11;11 
111 1tl 1 1•d hillill l!.„1d 1111 t1 lr11111l lhU1d lrniill l!i;tll llMrl l11to1d h1w1d llinill 

italyan - Habe§ durumu ~ok tehlikeli sa fhada 
• 
Italyan1n herhalde harb<! giri§ecegi söylenivor 

Ber1in, (Radyo) - Alman 1 devam ediyor. Onümüzdeki (ni yagmurlar mevsimi gc~in-
matbuah italyanm Habe§is- yaz mevsiminin bitiminde ya- i ce Harar ve Ogadaniye kar-

tana ani bir hüum i~in yap- ~1 italyan tecavüzünün ba~b-
hg1 hazirhklara hüyük bir yacagi muhakkak say1hyor. 
ehemmiyet varmektedir. Bu tarihe kadar italya bu 

" Mönsöner <;aytung " ga- cevrede askeri harekatta bu-
zetcsi hay Nussolininin daha lunabilecek 100 bin kitilik 
evvelce de söyledigi gibi bu ~ bir kuvvete malik bulunacak 
gv ün italyamn siläh altmda 
600,000 ki~i bulundurdugunu 
yazmaktad1r. 

Ayni gazete de, §Unlari 1 

iläve cdiyor: italya Avrupa
daki kar1~1k vaziyete ragmen 
italya Afrikada nihai muvaf
fak1yete kadar varmak ir;in 
Habe§istana sald1rmag1 kat'i 
surette kardr vermi§tir. 

br. 

Londra, (Radyo) - Ha
be, imparatoru beyanabnda 

italya ile derhal bir anla1ma 
olmazsa Habe§istamn genel 
seferberlik ilän ederek s101r-

larmm güvenini kurmak i~in 
gerekli görecegi bütün ted-

birleri alacagm1 söylemi§dir. 
Vaziyet ~ok kar1§1k ve endi
§e vericidir. ingiltere ve Fran 
sa hükumetleri bir harb1n 

Paris, (Hususi) - Habc§is 
s1mrlarmdaki italyan kuvvet
lerini iki katma ~1karmak 
i~in Ducenin yeni tedb:rleri 1 HABE~ IMPERATORU önüne gefmege ~ah§1yorlar. 

U t • • b b f i§ ba§mda geymek i~in en saglam yerli malmdan ~ifte dikifli mum sana ve 1§~1 er a 1na. bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 

kuru§tur. Arzu edenJere az bir farkla 1smarlaAh t A b•• ••k lb• f b •k 
ma yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. me SIID UYU e ISe 8 n 851 
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Sahife 2 ( Halk1n Sesi J 

1~~~~~8~~ ~ . ~~' Osmanl1cadan 
• • • ~~ TÜRK<;EYE KAR~ILIK-

lfi! ~ LAR KHILAVUZU 

~ Türklerle Kar§l Kar§ya 1 m Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 1 ANRI FÖY RE~AT SANLI IJ 
s~~~ - 51 - ~~~~ 
Yann1a<lan1n süktinctini za1nan zarnan lcylek 

lerin gaga tak1rd1lan ihlfll cdiyordu 
- Bu sabah Sen Lui z1rh- Sonra, hemen telefonu b1-

hs1 Al~atepeye all§ yapb. rak1p devam edecek olan 
Ögleden sonra saat 2 de bü ab§J kontrol etmek üzere ba-
tün cepbede §iddetli hir top tarya dürbününün ba§tna ko§-
ale§i ba§lad1. Acaba bekle- tuk. Hefefe bu .kadar yak-
nen Türk taaruzu mu? Eger la§bktan sonra, lngiliz gemi 
bu ise iyi kar§1lanm1§, de- top~ularmm bundan sonra da-

lnhiläl - Erime 
inhiläl - Aplma 
Kabili inhiläl - Erir 
Gayrikabili inhiläl - Eri-

genlik 
Mahliil - Erimi~ 
Mahliil - Eril 
Muhallil - Eritir 
Mürekkep - Kahn\: 

• T erkip - Kabm 
Terkip - Somtöz 
T e1 kibi - Somtözel 
Terkib etmek - Somtöz-

mektir. <;ünkü 7,5 luk top- ha müessi, daha isahetli bir lcmek 
lar1m1z hi~ durmadan, mükem ate§ a~acaklar1 §Üphesizdi. Terkib etmek - Katmla-
melen ate§ ediyorlar. Bir Gözlerimiz batarya dür- mak 
arahk, bu toplarm ate§i ba- bünündc bckliyoruz. Be§ Terekküb ctmek - Ka-
na, General Hamiltonun is- dakika, on dakika, yarim bmlamak 
tihbaratmm dogrulugunu dü- saat, bir saat ge~iyor. Ne Haläs - Kurtulu§, kur-
§Ündürmege ba§lad1. bir scs, ne bir hareket! Ana- tulma · 

Türklerin hakikaten hücu- dolu sahilleri tarn bir sükiit Haläs etmek Kurtar-
ma kalktiklanm zannettim. i~inde uyuk1uyor. Ne oldu? mak 
F akat yar1m saat sonra ate§ Acaba ingiliz monitörünün Haläs olmak Kurtul-

hafifledi ve nihayet büsbü- toplarma bir sakathk m1 ar1z mak 
tün kesildi. Bütün gün arhk oldu? Haläskär - Kurtanca 
bir daha da tekerrür etmedi. iNGiLfZLER f~iN ZEVKlNDE Halavet - Tathhk 
Ahnan metliimat, dü§mamn, Monitöre telefon edip an- Haie - Ayla 
lngilizlerin sol cenahma bir hyahm dedik. <;al bire ~al. Halef - Ard1l 
taarruz yaphgm1, fakat ko- Gemi bir türlü ccvap ver- Halel - Bozukluk 
layca püskürtüldügünü gös- miyor. Büsbütün meraklan- Hali - Bo§ 
terdi. d1k. Nihayet f ngilizler cevab Halä - Bo§luk 

Bu hidisede, hi~bir taar- verdiler. Halim - Yumu§ak, 
ruzun beplenen günde olm1- - Allo, ne oldu, ncden va§ 

ya-

yacagm1 .söyliyen mütereddid ate§ etmiyorsunuz? Halis - Kataks1z 
iere hak verildi. -Ate§ mi? All right! Ate§ 

24 - Geceleyin yap1lan kastik artik? 
bir baskmla k1taabm1z, tek - Neden? tTam isabet 
bir nefer zayi etmeden, bir olurken ate§ kcsilir mi hi~? 
Türk tahkimat grupunu zap- - Att1g1m1z1 vurduk, Do-
teti. " ( ~arl Runun tahkimat muzlar bataryasmaki domuz-
grupu, dedigi bir siper par- lari öldürdük. ~imdi §ampan-
~as1 olacak. ya i~erek muvaffakiyetimizi 

KURU GÜRÜL TÜ kutluhyoruz. Allahaismarla-
25 temmuz, pazar - iki k d1 . 

ingiliz monitörü, büyük top- Bundan sonra monitör te-
larile Kumkaleye, Y eni§ehire lofonu kapad1, ve bir bu s1-
ve Erenkkyüne ate§ ettiler. cak günün firm gibi yanan 
Bu ab§ln ne faydas1, ne de havas1 i~inde elimize bir 
zarar1 var! Karu gürültüden buzlu §ampanya bardag1 ala-
ibaret. rak bizden daha mes'ud 

Bu monitörlerden bir ta- olan müttcfiklerimizle, kadeh 
neni, Bogazm d1§mdaki Tav- toku§turmak zevkini bile ta-
'an adalarmm garbine ba§- damadik. 
tan k1~tan demirlemi§ öyle 
ate~ ediyor. Monitör, az su 

-Arkas1 Var-

~ektigi i~in Alman denizalb izmir ikinci Huhuk mah-
gemilerinin torpillerine hedef kemesinden : 
olmamak üzere, s1g1 suda de- lzmirde oturan Abdullah 
mirli idi.~Gemi uzun fas1la- k1z1 ·Müveddet tarafmdan ko-
larla geni§ Anadolu toprak- cas1 Mustafa oglu Ahmed 
larma ate§ edip duruyordu. aleyhine a~1lan ho§anma da-
Monitör karaya bir telefon vas1 hakkmdaki tebligat ilä-
hattile bagh oldugu i~in biz nen icra edildigi halde mü-
yan gozetleycisi vaziyetinde ayyen günde gelmemesi ve 
elimizden geldigi kadar ah- cevap vermemesi hasebile 
sm1 tanzime ~ah§iyoruz. Bu- aleyhinde giyap karar1 itti-
na ragm n bazan mermileri haz ve karar sureti mahke-

Halita - Karma~ 
Mahlüt - Kab§1k 
Halk - Halk 
Halkctmek - Yaratmak 
Hilkat - Yarad1h~ 
Hälik - Yaratan 
Mahliik - Y arabk 
Harn - Ham 
Hamakat - Beyinsizliz 
Hamaili - Arkurn 
Harne - Kalem 
Ham1z - Ek§it 
Hamil - Ta§1yan, götü

ren, gebe, yüklü 
Hamul - Dayangan 
Mütehammil - Dayamr, 

kaldmr 
Tahmil etmek - Yilkle-

mek 
Tahammül ctmek - Da· 

yanmak, ~ekmek, götürmck, 
kald1rmak 

Mukavemet ~ Dayamk 
Mukavemct ctmek - Da-

yanmak 
Mukavim, mukavemetli -

Dayamkh 
Hamle - Ahhm 
Ham)etmek (Bak : atfel

mek) - Vermek · 
Hamrä - K1z1l 

Han~ere - G11tlak 

Almanya'da 
~lecburi askcrlik 

hizn1eti 
Londra, [Radyo] - Deyli 

Her.tld gazetesine Berlinden 
verilen malumata göre, Al
manyada kabul edilen mec
bu§i askerlik hizmeti i~in 
yap1Jan kanun knümüzdeki 
birinci te!lrin aymdan itiba
ren tatbip sahasma konacak 
o tarihte Alman gen~leri 
mecburi askerlik hizmetine 
~agmlacaklard1r. Acemi ef
radm taJim ve terbiyesine 
tahsis edilecek müddet 12 
ayolacakbr. Bundan sonra 
bu gen\:ler tayyarecilik v:ya 
diger bir ihtisas §Ubesme 
ayr1Iacaklard1r. 

Salihli Ticaret ve Sanayi 
odasmdan: 

Mehmet Türk oglu ticaret 
unvam ilc SaJihlinin Mitat
pa§a caddesiude 136 numa
rah magazada kerestccilik 
üzerine i~ yapan mumailey
hin bu unvanmm ticarct ka
nununun macidei mahsusasma 
tevfikan sicilin 153 numara
sma kayt ve tescil edildigi 
ilän olunur. 1382 

Salihli Ticarct ve Sanayi 
Odasmdan: 

Salihlinin istasyon yakmm
da 16/18 numarah magzada 
Palamut~u - Esedullah Kent
li - unvam ticarisi ile i§ ya
pan mumaileyhin bu unvam 
ticareti kanunu ticarctin 42 
inci uraddesine uygun ola
rak tanzim ve tasdik edil
m!~ olup sicilin 139 numara
sma kayt edildigi ilän oJu-
nur. (1383) 
---·~ ... ... ~.~..,,,...,.,~ ..... .......-~ 

Hande - Gülme 
Hande - Gülme 
Handan - Gülev 
Handan olan - Gülcgcn 
Hane - Ev 
Hanedcn - Dinasti 
Hanc halk1 - Evgil 
Hana berdu~ - Yersiz 

yurdsuz 
Hanüman - Ocak, Ev

bark 
Hanis olmak - Ants1y-

mak , 
Hapisanc - Hapscvt 
Haps - Hapis 
Mahpus - Kaps1k 
Hapsctmek - Hopset· 

mek 
Mcvkuf - Tulsak 
icvkif _.. 1'utsärii 
Tevkif ebnck - Durdtir

mak, alakoymak, tulsamak 
Tevkifhanc - Tutsakhk 
Här - Diken 

[ Arkas1 var ] 

0 kadar uzaklara pdÜ§Ürüyor me divanhanesine talik edile 1·zm1·r Evkaf müdürlügv ünden: 
ki ümidsizlenmemek kabil rek tahkikab 3/6/935 Pazar-
degil. tesi gününe b1rak1l1m§ oldu- Evkafa ait akarat kiracrlarmdan konturatolarm1 yenilemek 

Nihayet, bir mucize kab- gundan müddcaelcyh Mustafa isteyenlcrin 20 May1s 935 Pazartesi gününc kadar bu i~i 
linden olarak athg1 güllelcr- oglu Ahmedin mezkur günde bilirmelcri läz1md1r. 
den biri hayh eyi dü§tü. Ko- saat 10 raddelcrindc asale- Bu müddct i~indc miiracaat elmiycn ve konturatolar1m 
caman tenoere, bilmem ne ten veya vekäletcn thakikat yenilemeyen kirac1Iarm oturduklari yerlcr miizaycdcye ~·~a-
münasebetle bizim "Domuz- häkimi yanmda hazir bulun- r1larak ba~kalar1 tarafmdan konulacak pcyler kabul ed1lc-

b d d. · · b h ld b h ccktir. Nizamnamenin kendilerine vcrdigi pazarhkla ihalc Jar ataryas1„ e 1g1m1z a- mas1 aks1 a e u usustan dd · · 
k hakk1m kullanmak istiycn kiracrlarrnuzm bu mü eh ge~1r-taryanm yanmda pathyarak dolay1 tahkikat vc muha e- ( 
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) 

l I · k b J d'l · memeleri bildirilir. 1 1 bütün bogaz1 sarsb. me ce se erme a u e 1 m1- • ___ -== 

Manitörün top~ularm1 te~- yecegi Hukuk. U. M. K.nun T•• k• Z t b k J• • 
vik etmek i~in telefonla ba- tebligat faslma tevfikan teb- ur 1ye 1raa an as1 zm1r 
gudik : lig makamma kaim olmak b • d 

- 1sabet t üzere keyfiyet ilän olunur. §U eSID en : . . . y 

u.....uu.....uu....uu.. •..uu.....uu....uu.....uu.....uu...+c>+4H>+>f.>t 22/4/935 tarihinde a~1k arbrma 1le 1haleler1 yap1lacag1 
-1C41()+4K,,.-n,,..'nn"'n,,..•"n,,..'nlT-n,,..-n,,..-nn" 15141935 te Yeni As1r 17/4/935 te Anadolu 19/4/935 te Milli 

§ BeynelmilelParis panay1r1n1' Birlik ve 2114/935 te Halk1n Sesi gazetelerinde ilän edilen * A Yunanh emvalinin ihaleleri 15151935 tarihine pazarhga b1ra-
:W: ziyaret ediniz JlC k1lm1~tar. Satt~ gayri mübadil bonosu veya pe~in para ile 
~ 18 MAYISTAN 3 HAZIRA. N. 1 ~35. E KADAR ~ nakten yaptl1r K1ymcti muhammenesi iki bin lira vcya daha 
...,. k J 1 ..t.. ziyade olan cmvalin ihalei kat'iy~leri istiza?a tabi~ir. Mah.n * Fazla 1nalun1at ahna . 1~·111 znur • ra!lSIZ A .sahlchg1 sencyc ait devlct vcrg•. ve beled1yc restm v~sa1r 
:W: Ceneral konsolosluguna vcya lzn11r I bütün masraflar mü~teriye aittir. lstiyenlerin yüzde yed1 bu-
~- Frans1z 'ficaret Odas1na n1üracaat )$1 ~uk teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Z1raat 
'*~ie>t<f0ti0f.:i0f.~)t41C)t~~)t~4K~i()t bankasma müracaatlar1. 1212 

Kan davas1n- : 
1 dan doj'an bir 
cinayet 

I ~··~ 
intikan1 ala v1n1 <lcrken 

-' 

ba~kas1n1 öldürdü 
Istanbul, (Hususi) - Ga

latada Arabcamii civarmda 
feci bir cinayet olmu§tur. 
F1rmc1 Nikonun yanmda ~a
h§an 18 ya§larmda Maksud 
isminde bir gen~ köyünde 
büyük karde§ini öldüren Ali
ye mugber olmu~ ve onu ele 
ge~iremiyecegini anlaymca 
Alinin karde~i ibrahimi öl
dürmck hirsiyle birka~ gün
denberi pe~inde dola~1yor
mu~. 

Nihayet evvelki ak§am 
saat 6,5 te ibrahimi Galata
da Mahmudiye caddesinde 
125 numarai1 i~kembeci Laz
zarm dükkäm önünde k1sb
rarak eline ge~irdigi bir ta
banea ile ate§e ba§lami§br. 
Atilan kur.§ünlara kendisi 
hedef oldugunu anhyan lb
rahim o sirada ciükkänm 
önünde duran arabay1 ken
dine siper yapmak istemi~
se de muvaffak olamamt§ ve 
Maksudun atbg1 kur~unlar
dan ikisi gögsüne isabet ede
rek kanlar 'i~inde yere yu
varlanmi§hr. <;agmlan imda
d1 s1hhi otomobili ile hasta
neye kaldmld1ktan bir müd
det sonra ölmü~tür. 

Maksudun athg1 kur§unlar 
dan biri hamal Aliye digeri 
de dükkäna ka~mak istiyen 
Lazarm ayagma isabet edc
rek hafif surette yaralam1~

br. Katil yakalanarak Müd
deiumumilige verilmi§, hak
kmda takibah kanuniyeye 
ba~lanmt§br. 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar§asmda 
' Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
clektrikle fotograf ~ekilir. 
iki ay ir;in alt1 kartpostal 

' yalmz 75 kurU§lur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30, hlc

~ 
= a 
l „. ..... 
tD „ „. 

~arap 
Garson yar1m s 

• i;arap bekliyorum. 
- Eyi ya efendim. 

bekledik~e ,arap eskir, 
dik~ede k1ymeti artar ... 

Fena degil 
- Kocanla aran naJJI? 
- F ena degil, evvelce 

ha faydah amma ~imdi 

tada be§, on tabak kmyo 

J~Ü)' i-\ 
- Kocac1g1m. Dedi, tl' 

y1rd1r in§allah. Bir rüya iif 
düm. Bütün gün yük taf' 
ffil§SID. rj. 

- T evekkeli degil d 
taraf1m agr1yor! 

Ba~kas1n1n n1ah 
Salamon arkad~~· Da~ 

bir i§ten dolay1 mmnett• . 

Bir gün yemege davet e~ 
yemek palamut bahgi 1 

Salamon: 
- Bol bol ve ~abuk ~· 

buk ye dedi, ~ünkü yat' 
saat daha kahraa kokudl' 
ag1za ahnm1yacakbr. 

~I.SAN 1 ') ' 

- O tabancasm1 ~e~"° 
ben ~cktim. T abanca patl-'> 

- Korkar1m adam1 öidiif 

dün. f 
- Hay1r ca~1m, öyle ~ 

ni§an alm1~1m k1 yolda k 
·..J.' §Unlar ~arp1'b bizlere b1r.-· 

olmad1. 

Sat1l1k E" 
Karata§ 9 Eylul sokai•~ 

54 taj numarah alt üst b 
oda, birer sofa, bir mut~'. 
bir kömürlük ve i~inde k.,-i 

panya suyunu havi bir ev fl' 
bhkbr. ~ 

Almak istiyenler G~ 
lzmir otelinde 15 numat 

Bay Ricaiye müracaat etsi~ 
1-beler i~in 25 kuru§tur. 

·~~~!'2.7"~~~~ ..... =m:J~~---" 

[Y avuzun kahramanhg1 j -S8-
K1z onu yamma kad~r getire~ek tra.§ oh~~ 
i~in bana yard1m ett1. Kuvyebm yermde 1 . 

Arkama güzel ~ama§trlar geydirmi,Ierd•~ 
S1rhmda da eyi bir pijama vard1. Traf olduli 
tan sonra banyo dairesinde güzel bir banY0 

1e· yapbm. Arbk rahabm, yatakta yatmama 
zum yok, pen~erenin önünde oturuyo~udl 
Sahilc yakm ve hakim bir binada oldui""' 

G l . . h•t . d. "'1 anla~1hyor. öz er1m1 sa 1 e ~evir im „tl 
canma bir~ok evler y11ulm1§ denizde ü~ .d01'. 
giin evvel Midilli~!n babrd1g1 gemile~in di~e.1• leri görünüyor. U~ gün evvel hemm M1d1• 
linin kumanda kulesinde emir vererek etetltt 
digim yerlerdi. Epi i' yaphg1m1z anla~1hY0 

ay1b olmasm diye oldugum yerden kalkt1!0· 

O gün ögleden sonra hastane kumand~ 
nmm beni ~ag1rd1gm1 haber verdiler. Der~, 
yanma gittim. Bana evvelä s1hhabm bakk1D 

b . "e baz1 sualler sordu. Bundan sonra enun 
arkada§larmun bir ingiliz gemisi tarafrnd~ 
dcnizden nas1l kurtanld1g1m1z1 anlatb. 

Kumandan bundan sonra dedi ki: • 
- On on be§ gün kadar burada kal• 

. k .. b. yerC caksm1z. Istirahat etti ten sonra s1z1 1r 
göndercccklcr . 

- Ya!.... 
1
, 

- Bir arzunuz olursa hasta bak1c1lara h 

ber verirsiniz. _ •-~ 
Kumandan1n yan1ndan ayrdc:hm. ~ i 

' 

• 

• 

l 
b 
d 
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Sallif e 3 ' 

Zengin~ 

Olmak 
lsterseniz • 

Milyonlar arkas1ndan ko§anlar ' 
p· 
•1~ango biletle [M•J ) k• ] sinden al 

ran1 Ke~ecilerde 1 yon ar l§e mahd1rlar 

En büyük ikran1iye ( 200,000) liradir 

~imdiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 
d~fa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
P•Yangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
~landan anla,ilm1~hr. Bir\'.ok vatanda§larm~1z1 
Yer aym « 1 1. » rinde zengin eden ugurlu (MIL-

ONLAR Kl~ESl) nden biletlerinizi tedarik et-

llleniz menfaatm1z iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
~1lunas1d1r. 

Ta1ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
•urette ve taahhütlü olarak posta vas1t asilc scvkedilecegini 
llluhterem mü~terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki§esi Sahibi 

HAYRi DÖLEK 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilat1 

Yen i 
~c~itlcri 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiyarlarm1z1, hcdiyeliklcrinizi e§i 

görülmemi§ ucuz fiatlarlar lzmir hükümet caddesindc 

Scn1si Hakika t 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 

t Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
tn. ald1g1m1z ceraretl.e Ucuzluk Sergimize yeniden pek \:Ok 

~tf•tler getirdik. l ;oiatlar1m1z \:Ok ucuz olmakla bcraber pa
~rl~klik yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 vc 
td1yeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi bir beple i§inize yaramayacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsintz 

Sati~lann11z her vak1t 1nuhayvenlir . " 

fYavuiun kaHramanhg1j - 59-

~~ldigim zaman hastabak1c1 kiz yatagmu 
uzeltiyordu. Beni görünce gülümsedi ve: 

- Benim kum~ndan naziktir. Memnun 
01dunuz degiJ mi ? Diye sordu. 

- Evet ~ok nazik 
f ~imde bir heyecan vard1. Demek onbe!J 

gUn sonra gidecektik. Kimbilir gidecegimiz 
f 'r ne herbat bir yerdi. Demek bu güzcl 
ragiliz k1zmdan da ayr1lacakd1k. 

Bize yava§ ya§ yol 
•• •• •• gorunuyor 

Günler ge~iyordu. Buraya geleli a§ag1 
~~~ari on gün olmu§tu. Bu meddet zarfmda 
d•z1rn hasta bak1c1 k1zla aram1zda büyük bir 
Ostluk bas1l olmu§tu. 

k Bazi günler penceremin önüne oturarak 
d •Ybettigim arkada§lar1 dü§ünerek üzülüyor
uni. 

liele o iki babayigit Türk zabitmin hab
~~1~1 ölünceye kadak unutamiyacakd1m. Biz 
1-•d11liyi terkederken onlar bile bile kamara
lf 111la giderek son nefeslerini beklemi§lerdi. 
d"tle denizde ge~en faciaJar bunlar1 dü§ün-
'*kce deli olacag1m1 zannediyordum. 

Ai Bir gün bizim basta bak1c1 katmazel Lili 
~~yadaki adresi vermemi istedi. Derhal 
~ ..,..__ o da bana Londradaki adresini ver-

( Halkan Scsi ) 

Biletlerinizi 

fMutlaka 

• 

1 
D 

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
Konlonva 

VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok lätif ve 

~ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altm Damlas1, 
l Yasemin, Dalya, Muahbbet 

<;i~cgi , Unutma Beni 
Senin i~in, Ful 

isimlcrile onlar1 herkcs 
takdirJe tanir. 

Bu isimlerle bu kokulan 
kimse yapamaz. Y alnn isim
lerle taklitlerini ret eder. 

Sülcvn1an Fe)·it 
isi~ ve ctiketine 

dikkat ediniz 

S. Fe ri t ( ~ i F . \ ) 
Eczancsi Hükf1met SU"as1 

YÜKSEL RAKISI 
Az za1nan zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

.fi1. 
„ 

istanbu Belediyesi 

~EHiR Ti~ATROSU 
Elh Idaresinde Milli 

amra Kütüphane Sinemasmda 

TEMSiLLERiNE BA~LIYOR 
16 May1s Per~embe günü 14,30 da TALEBE matine 

sinde ve ayni ak§am saat 20,30 da UMUMA 

Fethi Gacar 
Sünnet. <:i<;ek A~1s1 
PANSUMAN, ~IRINGA 

13 MAYIS 

i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 

BUGÜN 
Aylardanberi beklenin, Avrupa ve istanbulda büyük 

muvaffak1yetle r kazanan mevsimin en hüyük filmi 

Büyük Oyun 



Sahife 4 

5000 Liral1k 
Sened 

Osmanh bankasmdan sah
te bir senetle 5000 lira do
lond1ranlarm tahkikah tamam 
lanmak üzeredir. 

Haber ald1g1m1za göre su~ 
lulardan Bay Hasan evve)ce 
lzmirde bir ticarethanede kä-
bb iken a~1ga ~1kar1Jm1§h. 
0 zaman Kad1oglu Bay Ah-
medin imzasm1 elde etmi§ 
ve Bay Nacinin tanzim etti-
gi 500 lirahk senede kopye
sinin ~1kardmasma bilfiil yar-
d1m etmi§tir. Bay Naci sah
te senedi haz1rlad1ktan son-
ra bankaya müracaat ederek 
4722 1iray1 alm1§; ancak bay 
Hasana 1500 lira ald1gm1 söy 
liyerek 700 liras1m vermi§tir. 
Bay Nucinin ev ihtiya~lar1m 
büyük bir bollukla temin et-
meside ~on zamanlarda kom
~ularmmlnazar1 dikkatini cel
bediyordu. Bay Naci cürmü
nü itiraf etmi§sede bay Ha
san tamamen inkär yoluna 
sapmaktad1r. 

Gö~menler 
Hakk1nda 

Muhacirlerin nüfus kütük
lerine kayd1 i~lerinde en 
ufak bir ihmal ve yava§ha 
gösterilmemesi tamim sure
tile ilbayhga bildirilmi§tir. 

Bir Köprü 
~laden yüklü kan1yo-

~ ~ 

net gec;erken ~üktü 
Cumvasma yakm dereköy 

köprüsü y1k1lm1,hr. Bu köp-
rü tahtadan idi. Antrasit 
kömürü ocag1 sahibi bay Os
manm maden kömürü yüklü 
kamyoneti ge~erken aguhga 
dayanamam1~ ve esasen ~ü
rük oldugu i~in ~ökmü~tür. 
Otomobil köylülerin yard1m1 
ile ~1kar1lm1§br. Batka kaza 
ve zayiat yaktur. 

Bisiklet Y ar1§1 
Cuma günü Alsaucak ~tad 

yomunda ba§haarak 40 kilo
metroluk bir sahada tamam
lanacak olan bir bisiklet (Se
hir ko§usu) yap1lacakhr. Ya-
ra~ ~ok aläkah olacakhr. 

Arnavudlukta 
• 1syan 

Ba§taraf1 1 incide 
de vaki olan müsademelerde 
hükiimet kuvvetleri maglubi
yete ugrayarak ricat etmi§
lerdir. 

Müsademeler esnasmda halk 
bayraatar tarafma iltizam 
etmi§tir. Bunun ü1.erine as
kerler halk iizerine ate§ a~
m1,lard1r. 

, Bu hädise üzerine ba§ta 
f §kodra olmak üzere bütün 
~imali Amavutluk halk1 is
yan etmi~lerdir. Äsilerin kuv 
vetli oldukJari söylenmekte
dir. 

Hükgmet isyam bashrmak 
i~in §imali Arnavutluga yeni 
den kuvvetler göndermi§tir. 

l"clefon 

No. 

•• 
u~ anda~ 
(Ba~taraf1 1 incide ) 

Devrim: Kabaran bir dal
ga gibi boralar, kas1rgalar 
yarath, y1kb ve yepyeni bir 
varhk kurdu. Ne saltanah, 
ne hiläfeti, ne sang1, ne fesi, 
ne pe~esi, ne tekkesi, ne 
medresesi, ne de özünün bir 
türlü sevmedigi Osmanh he
yulasmm dili kald1. Daha 
a~1k~as1 yudda yeni bir du
yu§ yepyeni bir inan~ yarath. 
Kültür, ökonomi, toprak, sag-
hk ve soysal bak1mlarmdan 
ve her alanda teknigin üs
tünlügüne inand1 ve inandir
d1. fnamlan i§ler sevilir ve 
inandmhr. <;ünkü ancak ina-
mlan i§ler sevilir ve sevdi
rilir. Vak1t vak1t tekkeler 
hortlad1, ~eyh Saitler, §eyh 
Esatlar gibi ~ürük ruhlarda 
ve bozuk hafalarda paslan-
mt§ gerilikler boguldu yerin 
dibine ge~irildi. 

Doguda dündarlan, bahda 
kobilaylari sunun veren Türk 
ulusu hortlaklarm son ~ökün
tüsünden arta kalan bir~ok 
kafalan birkez daha kopard1, 
atb, zengin kültürü, e§siz 
tarihi olan Türk gövdesini 
bogucu ve y1rbc1 dikenlerden 

temizledi, bpk1 dikenlerin 
sard1g1 y1lanlarm k1vrand1g1 
gül bah.;elerinin onar1lmas1 
gibi ... 

Devrim; yollar a~b, dmir 
yollar1 ve tunellerle daglar1 
a§h, en uzak yer)erde karan 
hk izlerde okulalar kurdu, 
1~1k yarath. Yüzbinlerce mil-

yonlarca ~ocuklar1m devrimin 
ate§li pervanelerini ögretmen 
lerin eline verdi. 

Önceden Türkten ba~kas1-
mn elinde olan biitün san'at
lan Türkün erkli uz elli, ya-
rabc1 eline verdi, her ~e~it, 
fabrikalar kurdu, petrol, 
benzine ve bütiin madenlere 
el ath. ince san'atlarda mü
zik bedizcilik iibi Türk ru-

h't!nun inceligini yükseltecek 
kertede yurda ve ulusal yeni 

bir ufuk, gözerim a~b. köy
lüyü türlü verimlerden her 
birine ula§hrmak i~in akla 
geien her §eyi yaphrd1 

Bir tek Türk bankas1 
yokken ve g1rtlagma kadar 

borca girmi~ken ulusal ban
kalar a~h, Y,Urdu ve ulusu 
bor~tan kurtard1, bütün acu
na bor~suz ve ödün~siiz ya
§ayan devlet varhg1 ile ör
nek bir ytld1z gibi göründü, 

gerisine ve ~1kasm1 denk ve 
düzenli yapb. Soysal ve si-
yasal ökonomik yönlerden 
oldugu kadar Süerdemlik yo
lunda da bütün bir h1z ald1. 

Bü h1zdir ki Atatürk gece 
ve gündüz durmadan ve din
lenmeden ~O§turuyor ve CO§
kunluklarm1 yine büyük ulu-
sun kanallarma döktürüyor. 
i~te urun~ veren dü§üncele
rimiz ü~ andacm ya§atbg1 
güvenin yüksek anlam1d1r. 
Bilirmisiniz bv düzeni kuran 
ve günden ve elinde tvtan 
kimdir. Hep bir ag1zdan fe
rahla ve co~kun bir duygu 
ile diyebiliriz ki bugün dev
letin özegind toplanan Ata~ 
türkün §afmayan ve yorul
mayan ülkülü partisidir. 

( Halk1n Scsi ) 

· C.H.P. kurultay1nda hesap i§le' 
ri raporlar1 takdirle kar§1land1 

Ankara 12 (A.A) - C.H. 
Partisi büyük kurultay1 bil
dirigi: 

C. H. Partisi büyük kurul
tay1 bugün saat 15 te ha§kan 
Aptülhalik Rendenin ba~kan
hgmda toplanm1~ ve hesap 
komisyonunun daha önce 
dag1hlan raporu okunmu~
tur. Raporda bütün defter-
lerin ve harcama belgelerinin 
~ok dun ve her harcamanm 
hesap tüzügüne tarn bir uy
gun bir ~ekilde yap1ld1g1 
genel ba~kanhk divanmca 
kurulan kontrol kurulugun 
dört ayda bir hesap i~lcrini 
incelemi§ olduklan büt~e 

d1~mda hi~bir harcama ol
mad1g1, hesap i~lerinde gö
rülen düzgiinlük övüme 
deger oldugu söylendikten 
sonra partinin parasmm de
rin bir k1skan~hkla ancak 
hakiki vc zorag ihtiya~lara 
harcanm1~ vc bu sonuncun 
partimizin her alanda oldugu 
gibi para i~lerindc de ergcni 
vc düzenini göstcrmi~ oldugu 
yaz1hyor. 

Rapor okunduktan sonra 
rapotör Darnar Arikoglu kür
süye gelerek her bakimdan 
düzgün olan hesaplar hak
kmda gene) kurulun istiye
cegi izahlara kar~1hk ver
mege hazir oldugunu söyle
mi~tir. Genei kurul raporu 

oybirligile kabul etmi§t~r. 
Bundan sonra yurdun her 
yanmdan kurultaya geien yüz-

lerce telgraf okunmu~tur. 
Dil devrimini özel bir önem
le kovahyan parti yeni prog
ram taslagm1 öz Türk~e ola
rak bashrm1~ ve dünkü top
lanhda komisyonun raporu 
ile birlikte üyelere dag1tm1§
hr. Programm üzcrinde üye
lerin ~ali~malanna zaman ve 
kurultaym ~ogunlugunun lrn
DU§malarma büyük bir ilgi 
ale kahld1g1 diler komisyo
nunda bulunanlarma vermek 
üzere ba§kan toplanhy1 12 
may1s pazartesiyc b1rakm1§hr. 

Di1ek komisyonu bugün 
gcce ü~e kadar \ali§llll§ vc 
ökonomi dileklcri ii?...!rindc 
konu§mU§tur. 

Bu sabah baymd1rhk i~lcri 
i.izerindc s-ah§an komisyon 
genel kurul toplanbsmdan 
sonra i~ i§leri dileklerine 
dileklerinc gc~mi~ vc toplan
tisi gce gc~ vakta kadar 
sürmü~tür. 

Komisyon yan11 da ögleyc 
kadar ~ah§acakhr. Öglden 
sonra genel kurula program 
ve tuzukun görü§ülmesinc 
ba~lanaca hr. 

Bundan sonra hergüu top
lanacak olan kurultay gere
kirse geceli gündüzlü toplan
blarma devam edecektir. 

K1br1s Y ahudi Müstemlekesi l 

--
Uzak §arkta 
Neler oluyor? 

Paris, [Radyo) - Erans1z 
mahafili Sovyet Rusyamn son 
zamanlarda Uzak ~arkta yap-
hg1 büyük askeri harek ab 
büyük bir zevkle takib et
mektedir. 

Son geien haberlere göre 
Sovyet hükumeti Uzak ~ark 
hudutlarma 800 tayyare ve 
bir~ok z1rhh hücum otomo
mobili göndermi~tir. 

Bundan ba~ka Uzak,ark 
hudutlarmdaki bütün askeri 
k1taat mühim miktarda tak-
viye edilmi~tir. 

Diger taraftan Japon hü-
kümeti hava kuvvetlerinin 
artmlmas1 i~in be§ senelik 
bir program haz1rhyarak bu
nun i~in 5 milyon Ingiz lira-
s1 sarfetmege karar vermi~tir. 

-~„„-

Tayyare 
Piyangosu 

- Ba~taraf1 1 incide -
22080 23383 
10296 3703 9997 
8882 5106 26162 
6059 10193 17198 

27827 21052 25730 
18336 11778 12167 

3681 19615 28554 
28554 25345 

12165 
26095 
22652 

673 
21824 
9666 

Mükafat 
En son ~ekilen 20000 lira

hk mükäfat a§ag1daki 40 
numara arasmda taksim edi
lecektir. 
4564 27478 21596 11823 

16740 14486 25131 2844 
,,~,, 
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'~~ 
'''"''' 

1i;11 11.„.„ 

13 MAYIS 

1 Futbol heyeti
nin kararlan 

,_ Dün ak~am toplanan fut" 
hol heyeti bu haftaki lik 
ma~larmm häkemlerini se~ 
mi~tir. 

Alsancak alamnda yap1I•" 
cak ma~lar tunlard1r: 

Saat 9 da Albnordu· 1'· 
S. K (B) tak1mlar1 oynay•" 
caklar saat 11 de lzmirspOI' 
Buca (A) tak1mlar1 häke„ 
Esat beyin idaresinde kar 
tilataca klard1r. 

Saat 13 de Altay- $ark" 
spor birinci tak1mlar1 arasUI" 
daki ma~ häkem bay Sab-
rinin idaresinde yap1lacakbl• 

15 de Göztepe- Türkspor 
hakem bay Mustafa, 17 de 
Altmordu- K.S.K bäkem an• 
trenör bay Abitsin idare• 
sinde oynayacaklardir. 

Bu haftaki ma~tan sonr• 
izmir §ampiyonas1 bitmit ol•' 
cakbr. 

Yine dün futbol heyetinill 
verdigi karare göre Sark•• 

por tak1mmda Müfidin yer al· 
masmdan ~arkspora s1f r pu· 
an verilmi~tir. 

f ki senedenberi dedi kO
dusu devam eden bu oyuncd 
hakkmdaki muameleye art1~ 
bir nihayet verilmesi laz1lll· 
dir. ~akspor takum Jaztll' 
geldigi kadar dag1blm11t1r· 

Bir senelik cezadan sonr• 
bu gencin Albnordulului" 
varit degildir. ~arkspor ktr 
lübü heyetinin bu karar!o' 
itiraz edecekmi,. $imd1~ 
kadar her sahada bitar 
gördügümüz mmtaka merkd; 
heyetinin bu meselede 

' ädiläne bir kararm1 bekl~ 
-21022 1901 1os38}34S1 

18023 26787 12458 63~ 
2808 24447 3134 11~~ 

27459 25441 3857 3b0' 
17807 6747 2929 

1';'1 
ll1uill ·~' '""'" 

)'unan 
00 

~lüfrit ~lilliyetpcrverlcri Bana itnkttn !Yurdumuzda bulunan Sovye 
u~man1 armagan kazand1 y· uktur ))ivorla r ... 

Kabras Rumlari, uzun sene
lerdenberi istikläl ve Yuna-
nistana ilhak i~in ~ah~mak

tad1rlar. En son isyanda ln
giliz hükiimeti oldukca §id-
detli hareket etmi§ ve isyan
la aläkadar olanlara ag1r 
cezalar tatbik ctmi§tir; o 
gündenberi de ingiliz idaresi 
K1br1sta ~ok s1k1 bir ~ckil 
alm1§, K1bns kanunu esasisi 
tamamen degi~tirilmi§tir. 

ingiliz siyasetinin Yuna
nistana fazla bir muhabbetle 
me§bu oldugu muhakkaktar. 
Ve garbi Yunan adalanm 
bir müddet i~gali altmda 
tuttuktan sonra Yunanistana 

hediyesi buna bir delildir. 
Bütün Yunanhlar, K1br1smda 
ancak Yunanistana verilmek 

üzere Osmanh hükumetinin 
elinden ahnd1gma kani idiler. 

Aradan ~ok seneler ge~
mesine ragen Yunanhlann 
ümidi tahakkuk etmemi§tir 
ve son isyandan sonra, igni
lizlerin K1bns1 da Yunan ek-
seriyeti böyle bir Yayudi 
ekseriyeti ikameye karar 
vermi§ görümelcri Panellenist 
mehafilini ~ok müteheyyi~ 
etmi§tir. 

Kraliyet taraftan vc em
peryalist haftahk Yunan ga
zetelerinden birisi diyor ki: 

"K1bns, sahipsiz bir mcm
leket degildir. K1br1sta otuz 
as1rhk hak sahibi bir millet 

"liz Y ahudilerinin 

göz diktigi bu toprakJarda, 
onlardan evvel vc be~ as1rhk 
ikamct hakk1 olan Türk 
hem~chrileri vard1r. Milli nok
tai nazardan isc vaziyet genc 
istiläc• Yahudilerin aleyhine
dir. K1bnsta -Profesör Var
burk'un dedigi gibi- cger 

ekiJmemi~ bir kan~ toprak 
varsa, ancak ckilmck kabi
liyclini haiz olmad1g1 i~in 
böylc kalm1~hr. 

"ingiliz Yahudilcl'i yalmz 
Famagosadan 25,000 hek
tar arazi al.nu~lat'd1r sair 
kazaJarda da ald1l-.Ian arazi 
az degildir. 

Hälä K1bnsa 60 dan fazla 
Yahudi ailesi ycrlc~mi~tir, 

her aileye bir ev, yiiz dönüm 
ziraat araz1s1 5 dönüm zabze 
bah~esi ve 500 ingiliz )iras1 
sermaye verilmektedir. 

"K1br1sta dhanm sair yer
leri gibi iktisadi buhran 
i~indedir; halk yabanc1 bir 
idare altmda muztaribtir. 
Halkm bu 1zbrab1ndan isti
fade cderek bu güzel mem-
leketi bir Yahudi müstem
likcsi yapmaga kalkifmak 
ingiltcrenin ananev1 s1yasc
tine ~ok muhaliftir. Ve Yu
nan milleti, para kuvvetine 
kar~1 koyacak kalb ve mil
liyet kuvvetinc maliktir. 
Y eter ki bu kuvvctin kulJa
mlmasma ihtiya~ has1l ol
masm! K1br1s, Yahudi adas1 
olamaz! 

Ankara' 12 (A.A) - K1van~Ja ögrendigimize göre So~ 
yetler merkezi icra komitesi para§Üt~ülügün ilerlatilmesi ~ 
lunda yaphg1 büyük yard1mlardan gece ve gündüz u~• ; 
degi§ik u~u~larmda yapbg1 hem normal ve hemde par•f I 
ahh~larmda ~ok kereler gösterdigi yigidlikten ve yaP~ 
bir seri acun rekorlarmdan dolay1 §imdi Türk Ku§U kll f 
muuda para§ütle abh§ ve motorsuz u~ak hacahg1 yapan 
Anohini degerli bir armaganla kayramag1 onaylanm1§tar. 

1 
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[Yavuzun kahramanhg1) -60-
ve mektob' mi§ti. Harbtcn sonra bulu§maga 

la§maga karar verdik. 
ßir gün ginc kendisile konuturken f

sözleri söyledi. 
- Yavuz <;anakkalenin agzmda kar•f 

olurmu~tu, kurtuldu. i 
Ben ~a~irm1~tim. Demek Midilli batt1k!r 

sunra Y avuz bogaza girerken karaya o 
mu§tu 

Ben hayretle sordum: ~ 
- Acaba nastl olmu§? Demek Y•.~ 

karaya oturdu? Peki ama lngiliz gemilert 
elinden nas1l kurtulmu§tu. 

- Bogazm i~inde karaya oturdug11. ~ 
sahil bataryalar1 ve kendi toplariyle rnil 
faa etmi§: J 

- Yavuzun bu kurtulmas1 hayret dd' 
mi matmazel? . 

- ~üphesiz bu kurtulu§ ~ok mühi.,,I 
Türkler fevkaläde cesaret göstermi§ler. t~ 

Bütün sahil bataryalar1 ingilizlere • ( 
püskürmü§ler denizah gemilerimiz birteY 1

1 

mam1§, tayyareler bir~ok bombalar att:---"11 
halde bir türlü Yavuza isabet ettiremelll~ 
Nihayet Türkler bir~ok manavrzlardan tO"j 
hattä denizdeki kumlan tarayarak V• 
kurtarm1§lar. 

sükut etttiginizi 


