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BA BES - ~_._.___.Y AN BARBI 
D1§ bakan1m1z 1 iTALYAN-H A NIN ÖNÜ ALINAMIY ACAK 1 Bel~ika Milli 
~ laca r ba~baka n vc 
<l1~ hakan ile görü~tü 

italya harb i~in 
• 

u Ün haz;;j:ki,;rm; ikmal etmi§tir. Fransa1 8,u~:::~.~151 Bel· 

ve lngiltere hü etlerinin Habe§istana tayyare silah ve c;ika milli bankas• isk00t0 fi-
• abm yüzda yar1m miktarmd• 

1 
cephane g~ndermesi~e talya gazeteleri ate§ püskürüyor I indirmi~tir:_.~ 

I 1 Londra (Radyo) - ltalyan j almaktad1r. Ingilternin Italya : demar§m ileride yapilaca- B. Mussolini kara, deniz 
1
. •

1
• •h 

1 gazete.Ieri bilhassa fa§ist mat nezdinde yapmak istedigi gm1 sanmad1gm1 söylcmi§tir. ve hava kuvvetlerine daya- ng1 IZ 1 racab 
buah lngiltere ve Fransanm te~ebbüsten bahseden Mos- Mussolini Avrupa'da hazar narak bütün Avrupa deylet- 1 Londra 15 (A.A) _ Tica-
Habc§istana tayyare, siläh solini : olmak ve dogu Afrikasma lerile a~1k ve verimli bir el- ret bakanhgi istatistiklikleri 
ve sair harp malzemesi gön- - Bize kimse kari§maz l asker yollamak tedbirlerine birligi siyasasma devam ede- Nisan ayi i~nde ihracabn 
dermekJe Habe§lerin mane- Demi~tir. kimsenin kar1~maga hakk1 cegini kayt ile italyan aske- ü~ milyon lira eksilerek 33 
viyahm takviye ctmekle ol- Habe§istandaki yabanc1 olmad1gm1, Habe§istanla an- ri kuvvetleri kimseyi tehdit milyona dü§mÜ§ oldugunu 
duklarm1 yazarak bu iki hü- devletler tebaas1, ailelerini la§mazhg1 gidermek ir;in uz- etrniyor, ban§l koruyor, de- aöstermektedir. lhatlät 60 
kumet hakkmda ag1r ittiham Adisababadan uzakla§hrma- la§ma komitesine iki delege mi§tir. ;ilyona inmi§tir. 
Jarda bulunuyorlar. ga ba§lam1§lard1r. tayin ettigini fakat Habe§iS- ~ ~ ~ ~ ~ ~ m E 

Cenevreden Londra gaze- Ramadan hab er verildigi- tanda ilerliyen seferberlige, ~ ) S •d K •• d• • k d • 
tclerine geien haberlere g?: ne göre, iki hükümet, cI~ile 1 silählanma ka~§rsmda hayale .Ye 1 81 ur 101 ar efl 
~e Ulu~lar kuru~~ mehafah rini geri ~ekmek üzerc bulu kap1lmamaga ltalyamn borcu J t b Jd J k J d ? 
ltalya ile Habe§ISLan arasm- nuyorlar. oldugunu ve Avrupa durumu s an u a nas1 ya a an 1. 

l°EVFIK RÜ~TÜ ARAS da bugü.nlerde ansazm bir ' Roma 15 (A.A)-B. Mus- kar§tsmda 1912 sm1fmdan 
Budape§h~ 15 ( A.A ) -

Cenevreyc gitmckte olan 
Iürkiye dt§ i~leri bakam 
hay Tevfik Rü~tü Aras dün
kü Sah günü seyahatine 
fasila vcrerck yamndakilcrlc 
beraber Budape§tede kahm§ 
Ve geceyi bir oteldc ge~ir
llli§tir. Bugün ~ehri gczmi~ 
\'e Türkiye el~isi ilc uzun 
U.tad1ya görü~mÜ§tÜr. Bay 
Aras bu ak~am Cenevrcye 
gitmek üzere trene bine
cektir. 

harp patlamasmdan korkmak solini Senatoda Habe§istan ba§ka 1911ve1914 ve 1914 
tad1a. . anla~amazhg1 i~in Fransa ve sm1flarmm da silah altma ~a-

Londra ~az.etelcri lngllterc ingilte1·e tarafmdan Roma' da gmlacngm1 dokuz yüz bin 
hükiimeti11i n de bu korkuya bir demar§ yap1Jcl1grnm kal'- neferin ihtiynca käfi oldu-
i~tirak ehncktc oldugunu iycn as1ls1z oldugunu !ttalya gunu, bu ku..,vctlerin mükcm-
haber vermektedirler. ile ingiltere, Fransa arasm- mcl surette siJählandmld1k-

Paris (Radyo) - Debat daki duruma göre böyle bir larm1 da iläve etmi§tir. 
gazetesinin Roma hususi mu- ~ ~ ~ ~ ~ {~ [] ~ ~ 

Pe§te 15 (A.A) - Türki
Ye dt§ i§leri bakam bay Tev
fik Rü1tü Aras bugün ba§
bakan bay Gömbö§le bir sa
attan fazla görü§mÜ§ ve son
ra d1~ · bakam bay Kanyay1 
da ziyaret ederek onunla da 
konu§murtur. 
. Cenevre - Türkiye di§ l 
l~leri bakam bay Tevfik Rü§- I 
lii Aras buraya gelmi§tir. 

[Yavuzun kahramanhga] 

habirinin yazd1gma göre ital
yan kamoyu (efkarr umumi
yesi) yagmur ma"simi bitcr 
bitmez dog Afrikada süel 
hareketlerin büyük mikyasta 
inki§af1m beklemektedir. 

Eylül ayma dogru Afrika 
ülkesinda süeJ hareketler ya
p1lacakhr. 

Napoli (Radyo)-Abbazya 
vc puruna dün 480 ncfer, 6{) 
zabit ve bir miktar mühim
mat ve te~zat yüklenerek 
dogu Afrikaya gitmi~tir. 

istanbul 16 ( Hususi„) -
italya - Habe~istan ihtilaf1 
gittik~c tchlikch bir §ckil 

-69-

Ruslarm yap1lacak bu baskmdan zerre ka
dar habcrleri yoktu. Bütün donanmamn muh
telif Rus limanlarma bep birden akm ettik
lerini görüncc kim bilir ne kadar hayret 
edcceklerdi. Y a vuz ba§ta olmak üzcre filo 
Karadenizin sularm1 yararak büyük bir ses
sizlik i~indc ilcrliyor. Gemilerdcki bütün 
tiyalar söndürülmü§, gemilerin koyu kur§uni 
tenkteki gövdeleri gecenin karanhgmda siyah 
deniz ejderlerine andmyor. 

Gece yansmdan sonra Y avuz yamna iki 
ltluhrib alaräk diger gemilerden aynlda. 

Yavuz Kir1m istikametini tutarak S1vasto
Polu topa tutmaga gidiyordu. Diger gemiler 
de üzcrlerine dü§en vazifeyi görmek üzere 
1nuhtelit istikametlere aynld1lar. 

Ruslarla ilk telsiz 
muhabire 

lstanbu §ehir tiyatrosu 
tistleri dün geldiler 

BÜYÜK SANATKÄRIMIZ BÜYÜK BEHZAD 

ar-

Istanbul ~ehir Tiyatrosu (Darülbedayi) dün ak§am Anka
radan §Chrimize gelmi§tir. Ankara'da ve diger viläyetleri
mizde verdikleri temsillerle, zaten tanmmt§ olan yüksek 
kabiliyetlerini bir kere daha göstermi§ olan degerli ertist
lerimiz ilk temsillerini bu ak§am Elhamra tiyatrosunda 
vercceklerdir. Güzide samatkärlar1m1za, ho§geldiniz, deriz. 

Bu ak§am (Napolyon) oynanacakbr. 
fi'm~mt4::::t:mm•• t4::::t:mm.mmmlii\l 

~ ( Halk1n Sesi) Okurlanna ~ 

: 5000 Kuru§ Mükafat : 
~ TAFSiLÄTI CUMARTESI SAYIMIZDA ~ 
~~~~•••mi;:;~:::::n:;t:n:;t:l(~:l::::t:l(~J:;.t;;:1nlJ 

Polis dün ögleden sonra 
müddeiumumilige elleri ke
lep~eli Ü\: adam getirdi. Bun 
lardan ikisi sakallar1 ve .$ark 
viläyetlerinde giyilen panto
loniariyle ve bilhassa birisi 
küläha benziyen yünden ör-

me kasketile nazar1 dikkati 
celbediyordu. Önde yürüyen 
zeki bakt§h, zayif uzun boy
lu su~lu Kürt isyamnm met· 
hur eleba§1S1 masliip Saidin 
ana baba bir karde1i Ta-

- Sonu 4 üncüde -

~ a a 
Fransa ile Rusya aras1nda tam 

bir anla§ma has1l oldu 
-------------------oooo---------------------

Ba y 1-Javal ~lare~al Pilsudskinin cenaze me-
rasirnindc bulunn1ak üzere \ 1arsovava gitti "' ~ .,; „ 
Moskova 15 (A.A) - Fran 1 mu§tur. 

s1z - Sovyet müzakereleri bu (Sonu 4 üncüde) 
gün bitmi§ ve Fransiz heye
ti msrahhas1 bu ak1am Mos
kovadan ayrilmi§br. 

Fransaz d1§ i§leri bakant 
bay Laval Var§ovaya ugra
y1p Fransa hükumeti nam1-
na Mare§el Pilsudekinin ölü
münden dolay1 taziyede bu-
lnnacakhr. Bay Laval ora
dan Krakoviye giderek ma
re§alin cenaze merasiminde 
Fransay1 • temsil edecektir. 

Frans1z heyeti murahassa
smm Moskovadan Ayrilmas1 
münasebetile bugün K1zil 
meydanda büyük askeri ge-
~it resmi yap1lm11 ve bu es
nada 17 §er büyük tayyare
den mürekkep ü~ filo u~u1-
lar yapm1,tar. Bu filolarm et
rafmdan saatte 450 kilomet
re giden avc1 tayyareleri u~- BAY LAVAL 

Bütün gece seyrettikten sonra Yavuz sa
bah saat 6 ya dogru K1nm sahillerine yak
la~rni§ta. Bütün gece devam eden karanhg1 
~lt1rn sah1llerinde 1§1ld1yan iki ziya hüzmesi 
•hlal etmi§ti. Bunlarm S1vastopol yolonu gös
teren deniz fenerleri idi. U t • • b b 1 i§ ba§mda geymek i~in en saglam yerli malmdan ~ifte dikitli m um sana ve 1§~1 er a 108. bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 

Bütün gece hi~bir gayri tabii hareket ol
ltlarn1tb. Acaba Ruslar Yavuzun baskmmdan 
ct.ha evvel heberdar olmu1lar m1yd1? Orada 

kuru§tur. Arzu edenlere az bir farkla 1smarla Ab t A b•• ••k Jb• f b •k 
ma yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. me ve s1m uyu e 1se a n &SI 
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Sahife 2 

Büyük harbin en §anh ve 
en heyecanh sahnelerini ebe
di surette tesbit i~in ugra
§an, bu ugurda yaralanan ve 

ölen; fakat istikbal i~in kay

bolmaz habralar ve §ehadet
Jer b1rakan harb fotograf~1-

larm1 §eref ve hürmetle se
lämlanm. 

MÜTHf,S BiR DÜ~MAN 
Bu korkun~ dü§man, gün 

ge~tik~e daha faal, daha 

müte§ebbis oluyor. Bu cen
gäver dü§man gece ~e gün
düz, merhametsizce sald1n-

yor. Bir an püskürtüyorsunuz; 
fakat biraz sonra tekrar 
aslanlar gibi hücum ediyor. 

Bu yorulmak bilmez dü§man, 
istirahat zamanlarmda da 
durmadan saldmyor; size, 

müthi§ s1cak günlerde o ka
dar muhta~ oldugunuz ögle 

Je uykusunu uyubnuyor; bu 
dü§man o kadar inadc1 ve 
vah§idir ki, kazand1gi bir 

parmak araziyi terketmek
tense oldugu yerde ezilmegi, 
öJmegi tercih eder. 

Bu ba§a ~1k1lmaz dü§man 
Türkler degildir. Bütün kah
ramanhklarma ragmen Türk-

ler onun yamnda sakin ve 
uslu kahrlar. Bu dü§man si
nektir. Ah o sinekler, o pis 
Türk sinekleri! 

(Frans1z zabitinin sinekleri 
bize izafe etmesi -;ok garib
dir. Sanki Türkiyeden ba§ka 
memleketlerde, mesela F ran

sada sinek yokmu§ gibi.. 
Mutcdil ve s1cak memleket
lerin hepsinde sinek vard1k. 
Hele büyle bin türlü pislikle
rin, cesetlerin doiu oldugu 

yerde sinek olmaz m1? Ayni 
§eyleri Fransamn en temiz 
§ehri olan Parise naklediniz 
orada da sinekler gözünüzü 
oyar. 

Gelibolu yar1madasmda bu 
kadar üreyen sintkleri Fran
s1zlarla f ngilizlerin s1cak müs
temlekelerinden getirdikleri 
renk renk askerlerle bera
ber getirmedikleri ne maliim! 
<;anakkale muharebeJerinden 

• 

20 sene sonra Liyon §ehrinde 
sivaisinek dolu idi. A. D.) 
Bu kara sineklerle tamsan, 
onlar1 kur§unlardan ve gül
lelerden ~ok habrhyacaklar

d1r. MermiJer gibi öldürücü 
olmakla beraber bu sinekler 
sipcrleri, s1gnaklar1, binalan, 
i;ad1rlar1, gözetleme yerlerini 
istila ederler, tefessüh eden 

at le§leri üstünde yana~1k 
nizamda taburlar haJinde top
lamrlar; sonra, bilinmez han-

gi esrarengiz i§aret üzerine 
oralardan kalk1p bir kas1rga 
gibi mutfaklara hücum eder

ler, her tarafa lconarlar, vü
cutlaru saldmrlar, e§yaya ya
P•§lar, igren~ varh\darile har-

bm pisliklerini, sefaletlerini 
arbr1rlard1. 

Cehennemi dola§malari ara 
smda yemegin, karavananm 

kokusunu ahrlar, hi~ tered
düd etmeden kesif ve karan 
hk kütleler halinde hücum 
ederler. Ah~1lar onlarm kara 

bulutu arasmda adeta kör 
olurlard1. Yalmz yüz derece 
hararette kaymyan ~orba 
sineklerin gayretini durdura 
bilirdi. Buna ragmcn ona da 
hücum ederler. Onu da ele 
ge~irirler ve t;ok ge~meden 

~orbalann üstünde kara ve 
yapi§kan bir kaymak taba
kas1 vüduda getirirler, bu 

suretle ölümlerile bile kuvvet 
ve zafcrlerini ispat edcrlerdi. 

I 

Ah o sinekler <;anakkale-
nin o pis sinekleri ! 

AGUSTOS H.\DiSELERi 

1 agustos pazardan 5 
agustos per§embeye kadar
Agustosun ilk be§ gunu 
sükunetli günler oldu. Güne§, 

bütün yak1c1 kuvvetiJe yere 
dü§üyor ve s1cak, muharib· 
lerin cengäverlik gayretini 
eritiyordu. 

Türkler uslu duruyorlar. 
Onlarm iyi bak1lm1yan ve 
s1hhat icablarma ~okluk ria-

yet edilmiyen mmtakalar1nda 
bizden daha fazla mustarib 
olduklarma §Üphe yoktur. 

(Arkas1 Var) 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlügünden: 
Bedeli 
aab1k1 

Lira 
1200 ~ad1rvanaJti 7,9 No. h kahvchane 
135 Arastaba§1 217 „ dükkan 

80 Kuyumcularda 5 „ „ 
55 " 22 " " 

• 

55 Birinci Karaosman sokag1 2 No. h dükkän 
30 Ü~ün~ü „ „ 14 „ „ 
24 " " " 16 ,, " 

3250 Kerner caddesi 3 „ Saman ham 

idarei hususiyei vilayete ait yukar1da yerJeri gösterilen 
binalar 1-6-935 tarihinden 31-5-938 tarihinc kadar kiraya 
verilmek üzer evvelce ilan edilen arbrmada istekli ~1kmad1-
gmdan 13-5-935 tarihinden itibaren 10 gün daha uzatdmas1 
onanmi§br. Arbrma §artlarm1 görmek istiyenler her gün 
muhasebei hususiye müdürlügüne ve pey sürmek istiyenle
rin de ihale günü olan 22-5·935 <;ar§amba günü saat 9 dan 
on bire kadar Encümeni viläye yabracaklar1 depozito mak
buzlan veyahut Banka mektublar1 ile beraber müracaatlar1. 

( Halkm Sesi I 16 MAYIS 

nacakbr. 

Birinci icra memurlugun
dan: 

Havvanm Mchmede olan 
borcundan dolay1 dayine 
birinci derecede ipotekli 
olup 340 tarih ve sicilin 65 
numarasmda kay1th bulunan 
lzmirde makara sokagmda 
eski 64 yeni 74 numarah 
bir bap hanenin sablmasma 
karar verilmi§tir. Birinci ar
tirmas1 17 /6/935 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 
11 de iklnci icrada yap1la
cak ve arbrmada sab§ bedeli 
tahmin olunan 420 liranm 
yüzde yetmi§ besini bulmazsa 
en ~ok arbranm taahhüdü 
baki knlmak §artiyle müza
yede on be~ gün temdit 
edilecek ve 3171935 ~ar

§amba günü saat 11 de yine 
ikinci arbrma icrada yap1-
lacakbr. Bu arbrmada da 
yüzde yetmi§ be§e talip ~1k
mazsa 2280 numarah kanun 
mucibince sab§ geri b1rak1-
lacakbr. l§bu gayri menkul 
üzerinde her hangi bir §C
kilde hak iddia edenler 
ellerindeki vesaik ile birlikte 
yirmi gün i~inde icraya mü
racaatlan läz1md1r. Aksi 
halde haklari tapu siciliyle 
sabit olmayanlnr paranm 
paranm payla§masmdan ha
ri~ b1rak1lacaklard1r. Sab§ 
pe§in para ilc olup mÜ§te
riden aynca yüzde iki bu~uk 
delläliye resmi al1mr. Bu 
baptaki arhrma §artnamesi 
6/6/935 tarihinden itibaren 
icra dairesinde ve müna
dide herkese a~1k bulundu-
rulacakhr. Talipler 934/4919 
numaray1 ve yüzde yedi bu
~uk nispette pey ak~esi ve 
ya banka teminat mektubile 
birlikte birinci icra münadi
sme- müracaatlar1 ilan olu
nur. 

F1rsat 
Bir taraf1 yeni a~1lan 20 

metreJik Kerner tramvay cnd
desine bir taraf1 eski Kerner 

1 caddesine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma naz1r §ehrin 
en k1ymetli yerinde her biri 
125 §er metre murabbai iki 
kö§e arsa satiltktir Almak 
istiyenlerin ayni caddede 
Halk eczanesi yanmda tahmis 
Bay Etem müracaat etmesi 
ilän olunur. 

Filisti de neler yap1byor? : Azimct dolay1sile acel 
••oo•• 1 1nüzayede ile satJ~ 

Polislcri, atnelcsi, <;if <;ileri, n1en1urlan ve profe I Önümü~zdeki Cuma ~ 
sörJerilc valn1z )r ahudiJe,·den 111ürekkcp ~ehider yam May1sm on yedind 16; 

---~-- - -oo 1 nü sabahleyin aJafranga sa' 
( })ünkii Say1dan l)e,·an1 ) · 9n ~u~u~t Gazi bulv~nn!:, 

K d
„ · b" y h d" ltfe1ye bmas1 yanmdak1 a~ 

~ u~te yem ir a u 1 : girmeleri yasakbr. tmnda Hayriye hanama ~ 
§ehri m§a olunmaktad1r. Hayfa sanayi itibarile de bilcümle lüks ve nadide 111° 

"Nazaret„ yakininde tale- siyanistligin mühim bir mer- bilyalan bilmüzayede satdJ' 
lebesi Almanyadan' Rusya- kezidir. Orada in§a edilmek- caktir. Lüks Jardinyera 14 
dan, Polonyadan, Romanya- te olan elcktrik fabrikasi ya- pa~hk lüks koltuk tak10SI 
dan Yunanistandan gelmi~ kmda bütün Filistini aydm- orta masas1, 2 Kütahya 111•· 
Y h d

. K 1 d k latacakbr. Diger taraftan S a u 1 1z arm an müre - salar1, boronz orta masas• 
kep bir Ziraat mektebi a~1l- Hayfa ticari noktai nazardan pen~ere perdesi, yatak od"1 

da mühim bir faalliyete sah-
m1§hr. Buradaki bütün i§ler ne olmaktadir. Musul petrol- tak1m1, tek aynah dolj~ 
Kadmlar tarafmdan yap1I- larmm bir kismi buradan va- karyolu ma somya, tuv• e 

k d" k"b.k l"k t•' 
maktad1r. Atlarm, ineklerin purlara yükletilmektedir. Bir ve oma m, u 1 u s 
bak1lmas1 tarla süriilmesi §imendifer yolu onu Bagdad k1m masasile, ceviz bafe 
ekin, ckil,mesi, aga~ dikilme~ hattiJe birle§tirmektedir. . ayna kadife takim 7 pa~~~ 
si vesaire ... Bunu yapan k1z- Hemen hemen denilebilir 8 .. maroken Sa~dalya, lef' 
lar bir müddet evvel salon- ki Filistinde buhran yoktur. ko§e masa 2 yagh boya . 

1 d k lb. 1 1 lngilterc hükiimeti Fil1'st1'n ha 2 camh masa vyan ma5' 
ar a §1 e ise e erle dans h l k·t· d 1 ft · · d b h k 1· s1 a 1 1 1m ve seca e er 

ed1yorlar ve p1yano 'rahyor- e u ran yo tur. ngiltere bir ~ok lüks mobiJyalar biJ· 
l d B w • 1 hükiimeti Filistin hüt~esine „, 
~r 1. una rag~men son l~ e- . müzayedc sahlacakbr. 5•"' 

rmden fevkalade memnun bu sene 2 milyon lngiliz li- be§indir. 
görünmektedirler. O d k' rahk bir yard1mda bulunmu§- S t' 
iki senelik ya1:ay1~ onl:~ ~i; tur. Her sene a~1lan Telülä- amain iskeJesi büyük dl 

"' fif panayiri Yahudi diyarmi dicah brabimbey han1ll J 

bennct hayab gibi gelmek- bütün dünyaya iktisaden ta- hanmda E'mniyet müzaye
0

' 

tedir. mtmak vazifesini görmekte- salonu müdüriyeti. 
Geceleri her ~1ftligin her dir. ~ 

tarlanm etrafn•da si!ähh bek- ~imdiJik burada 400 bin 
lzmir ikinci hukuk mabl<e' 

mesinden: 
~iler bcklemektedir. Bütün Yahudi toplanm1~tir. Her ay, izmirdc otura Mustafa k1JI 

Hayriye tarafmdan lstanb~ 
Bostanhda Tahsin oglu ecs' 

köylüler ve ~ift~iJer de tü- her hafta, her gün yenileri 
fekler, mitralyözlerle müceh- de gelmektedir. Kafi miktar-
hezdirler. <;ünkü bu Yahudi da para olduguna göre "si-
diyarmm bir~ok taraflar1 1s- yonizm„ inki§af halindedir. 
s1z ve tenhad1r. Yalmz bu faalJiyetin sonu ne 

c1 Hayri aleyhine a-;1lan ~~~ 
butu talak davasmm teDV 
gah ikametgah1 me~hul biJ' 

Diger taraftan erkckler olacak, iyi semereler vere-
cek mi? Oras1n1 Allah b"l' i~in de daha ziyade teknik l lrn 

lunmas1 haselile ilane ic.r' 
edildigi halde muayyen g~ 
de muhakemeye gelmediJ csaslari ihliva edcn ayr1 bir SON 

~t Ziraat mektebi daha vard1r. 
••• 

Yahudi diyarmm en büyük 
limam Hnyfad1r. Bu liman 
vapurlar, gemiler vc kay1k
larla doludurl Burada kay1k
~1hg1 ve hatta bahk~1hg1 biz
zat Yahudiler yapmnktad1r
lar. Fakat burada ingiliz po
Jisi her yerden daha faaldir. 
<;ünkü Filistine cebinde bin 
ingiliz liras1 olan her Y ahu
di gircbilir. Fa at diger mil-
letlere mensub olanlar i~in i~ 
böyle degildir. Diger taraf
tan paralan olm1yan · bir ln
s1m Yabudilere de zamzn za 
man m·ic;aadc cdilmektcdir. 
Bunlar bilhsssa memleketin 
kültiir noktasmdan ihtiyac1m ' 
temin i~in i\:eri almmaktad1r 
Jar. Her ene gclenlerin Ade
d1 15 bini 20 bini gecrti mi, 
i~eri girme mü adesine ni
hayct vcrilmektcdir. Binae
nnleyh ii;criyc gizli girme 
muamclcleri gcce cereyan et 
mektedir. Läkin bu ka'rak
~1hk son günlcrde artik icra 
edilemiyor, ~ünkü kuvcetli 
fenerler denizi 40 mil mesa
fe a~1klara kadar aydmlat
maktadir. Denizde tek san-
dal görünmedi mi, ka~akp
hk tehlikesi yok dcmektir. 
Motörlü vas1talarm ise gü
ne§ dogmadan evvel limana 

izmir ikinci Hukuk Mah
kemesinden : 

izmirde oturan Emin k1z1 
ifakat tarafmdan kocas1 TiJ
kilik caddesinde 260 say1h 
evde Käz1m alcyhine a~1lan 
ihtar davas1 üzerine teblig 
ediJmek üzcre gönderilen ar
zuhal suretile davctiyenin 
ikametgäh1 me~hul bulunma
s1 sebebilc tebligsiz geri ~ev
rilmi§ olmakla davacmm ta
lebiyle bu husustaki tebli
gatm iläncn icrasma ve mu
hakemenin 16/6/935 Pazar 
gününu b1rak1lmasma ve ar
zuhal suretinin mahkeme d1-
vanhanesine tnlikine karar 
verilmi§ oldugundan müdde
aaleyh Käz1mm mezkiir gün
de saat 10 raddelerinde asa
leten veya vekaleten mahke
mede haz1r bulunmas1 aksi 

cihetle davacmm tale . 
aleyhinde g1yap karar1 ittl~ 
haz ve karar suretile mab~ 
me divanhanesine talik ed1

' 

lerck tahkikah 3-6-935 r~: 
zartesi gününe b1rak1lm1~ 0 

dugundan müddeaaleyh ec 
c1 Hayrinin mezkiir güatd' 
saat 10 sularmda asaJetel' 
veya vekäleten haz1r bultJJI' 
mas1 aksi halde bu husust•' 
dolay1 tahkikat ve muhal<: 
me celselerinc kabul edi11111( 
yecegi H. U M. K. nun t~ 
ligat fashna tevfikan tebfil 
makamma kaim olmak niet' 
kefiyet ilän olunur. 

halde aleyhinde g1yap kar~ 
ittihaz ve teblig ediJecer 
H. U. K. nun tebligat fash11~ 
tcvfikan teblig makamina I<' 
im olmak üzerc keyfiyet ili' 
olunur. 
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göre Ruslar heJ' 
(Y avuzun kahramanhg1) 

hi~bir hareket olmad1gma 
hälde haberdar degildi. 

Y avuz arhk Sivatopolun limamna iyice 
yakla§ml§b. Birden bire telsiz memurunuJI 
heyecanh sesi i~idildi: f 

- Ruslar apk olarak mühim bir tegr• 
Sivastobola bildiriyorlar. 

Bir Rus telsiz istasyonu acele acele 
111 

§ifresiz ~u habari Sivastopola bildiriyordu: 
"Türk muhribleri ani lolarak Odes•>" 

• 
lzmir Muhasebei H bombard1man ettiler. Limanda bulunan 0°· 

ne~ ve Kopane~ top~ekerlerini torpilledilet· 
Donc~ derhal batb. Kopane~te ag1r yarahd•': Müdürlügünden : 

Bedeli V erilen 
sab1k1 bcdel 

Lira Lira 
2600 1200 Yemi~ ~ar§1S1 48 numarah Cezayir ham 
550 300 Arasta ba§I 209 numarala dükkan 
idarei hususiyei viliiyete ait yukarida ycrleri gösterilen 

akarat 1/6/935 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar ii-; sene 
müddetle kiraya verilmek üzere ilan edilen arhrmnda sene
ligine verilen kira bedellcri uygun görülmediginden arhrma 
13/5/934 tarihinden itibaren 10 giin daha uzahlmas1 onan
m1§br. Arhrma ~artlarm1 görmck istiyenler her gün Muha
sebei Hususiye müdürliigüne vc pey sürmek istiyenlcrin de 
ihale günü olan 22/5/935 <;ar§amba günü saat 9 dan on 
bire kadar Encümeni viläyete artiracaklar1 akarat i~in de
pozito makbuzlan veyahut banka mektupla 1 ile beraber 
müracaatlan. (1407] 

Odesada bulunan muhribler dü§mana mu"' 
bcle ctti. Türkler engine ac1ld1lar.„ r 

Amiral bu teJgraf1 okuyunce §a§irm1tt1 
• 

Muhriblere saat tarn yedide bombardull11~ 
etmek emrini vermi§ti. Onh\r yediyi bekle 
meden saat 6,40 da hücum etmi~lerdi. 1 

Vay canma iki muribin vaktmdan e°'"'e 
yaphklari bu hücum acaba bütün plam boi;: 
cak m1 idi. Demek Yavuz Sivastopola Y' af 
Ja§madan evvel orada her ~ey hazirlaodl 
olacakb. 

Y avuz Sivastopola 
yakla§1yor 

Arbk vakit kaybetmek bütün plän1 
bilirdi. Yavuzun bütün ate,~ileri ~irer m 
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Zengin 
Olmak 

fsterseniz 

-
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin timsali olan EB markasin1 aray1n1z 

~: ........___ _________________________________________ __ 
djj' 
~ Ucuzluk Sergisinin 

VE 

Büyük Tenzilat1 

Yen i 
~efitleri 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiya<;larm1z1, hediyeliklerinizi e§i 
glrülmemi§ ucuz fiatlarlar f zmir hükümet caddesinde 

~ernsi Hakikat 

U 1 k S • • nden 
J<e' cuz u erg1s1 alnhz 

~ t Sayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
1if '" ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimizc yeniden pek <;ok 
e1' ~ttitler getirdik. Fiatlanm1z <;ok ucuz olmakJa beraber pa· , 

~rl~khk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya<;lar1mz1 ve 1 

td1yeliklerini:li alabilirsiniz. 

.\lacagamz mal her hangi bir beplc i§inizc yaram1yacak 
olursa yahut ba~ka yerdc daha ucuz bulacak olursamz 

leri getirir paramz1 tamamen ahrs1mz 

Sati~lar1n11z her vak1t 1nuhavven.lir ..... 
._.. _______ R:ö.%. - '31•11C111MIDILL'll1Hll'JlllPll!!CT ____ IUIW!lliact..· •' 
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!( Halk1n Se1i ) 16 MAYIS 

• Biletlerinizi 

1 
Ki~esinden Ahn1z. 

Telefon: 3497 

Mutlaka <;orakkao1 354 No. 

As1m marka 
Birinci Nevi (:an1a~1r 

Sabunu 
TORBA ILE 19 KURU~ 
<;angm ~ar,1s1 No. 4 Sabuncu 

ASIM ticarethanesi 

Sat1l1k Ev 
Karata§ 9 Eylül sokaginda 

54 taj numarah alt üst birer 
oda, birer sofa, bir mutbak, 
bir kömürlük ve i~inde kum
panya suyunu havi bir ev sa- 1 

bhktar. 
Almak istiyen1er Güzel 

izmir otelinde 15 numarada 1 

Bay Ricaiye milracaat etsinler 
1 - 6 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamama kar§asmda 
Haftani sokak numara: 3 

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 

iki ay i~in alh kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30. tale· 
beler i~in 25 kuru§tur. 

., 
1 „ 

• Hasan Tahsin 

MEVSiMDiR 

Elbisemi yapt1rmak istiyorsunuz 
Piyasa ya \ 7 eni ~1kan 

KULA 
Mensucat 

FABRIKASI 
Kuma§lar1n1 Aray1n1z 

Gerek renk ve deken 
Gerek metanet ve ucuzluk 

Sizi hayrette b1rakacaktir 

BÜTÜN TERZiLERDEN BU YENi 

Deposu: 

Fabrikan1n Kun1a~lar1n1 
istevi 

.; 

. 
n 1 z 

Birinci Kordon, 
Lin1itct 

~OLAK zade 

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
Konlonva 

VE 

Esanslar1 

Sirketi 

0 -· ... ':J} „ 

30 Senelik mütemadi 
sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altan Damlas1; 
' Y asemin, Dalya, Muahbbet 

<;i~egi, Unutma Beni 

.....z 
• Senin i~in, Ful 

isimlerile onlara herkes 
takdirle tanar. 

Bu isimlerle bu kokulara 
kimse yapamaz. Y akm isim
lerle taklitlerini ret edcr. 

Sülev1nan Ferit 
lsi~ ve etiketine 

dikkat ediniz 

S. Ferit (Si FA) 
Eczanesi Hükumet s1ras1 

.... r 
l 
p!;" 
c g .... a.. c 
EI 

YÜKSEL RAKISI ~ibi ocaklara kömür ahyorlarda. Bacalardan 
~ab duman bulutlara yükseliyordu. Yavuz 

tUn sür'ati ile Kmm sahillerine yakla,1-
)ordu. 

Nihayet sabahm ilk aydmbgmda Sivasto
~ kaJe1i görünmüJtü. Art1k aradaki mesafe 
~ metreden ibarelti. Yavuzun i~inde bürlc bir faaliyet görünüyor. Gügertede bir 

8?11utmad1r gidiyor. Bütün top~ular toplar1n1 
i~••stopol istikametine ~evirmi,Ier ate§ etmek 
) 11 emir bekliyorlar. Herkes büyük bir he-

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi1tir 

tcan i~inde sab1rs1zbkla bekliyor. Ah 'u 
~ir verilsede Y avuzun kocaman toplara bir 
~"riese. 

~manm ilk mermisi 
patl1yor ! .. · 

.._ „Yavuz ilk mermilerini S1vastopola savur
d •aa haz1rland1gi sirada Savastopol kalesin
~ t~ bir beyaz duman yükseldi. Vay canma 
~fler haz1r bekliyorlarm1§. Bütün gemi bü-

~ir heyecan i~inde bekliyor. 
t b Baraz sonra bir gük gürülüsünü and1ran 

0~~nemi bir taraka sabahm sükuneti i~inde 
21 velveleye veriyor. 

~~k btitün gözler merminin gelmesini 
\t, Yor. Nihayet kocaman bir Rus mermisi 

.__ biru ilerisinde denize dtiterek mu
bir au altunu miaare Jibi havaya yik 

YALNIZ ME$HUR 

POUf 11 PLAY 
TRA$ Bit;AULARI 

llULLANINIZ 
„ 

FiatJar 
Hususi 150, Salon 100, Balkon 75. 

T alebe matinesinde Hususi 40, Salon ve 

Ma11kaya dikkat 
Balkon 30 kuruflur. 
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Mencmenin Kakh~ köyü, 
Söke ve Bucadan §ehrimiz 
borsasma yedi mahsul arpa
dan 19 ~uval gelmi§ ve bor
sada sab§a ~1karilm1§br. Ye
ni mahsulü satan komisyon
culann daireleri ve borsa 
bayraklanm1zla süslenmi~tir. 
Y eni mahsül arpa, kilosu be§ 
kuru§tan sahlmi§hr. Mahsül
lerimizin bereketli ve müs
tahsillerle tüccarlar1m1z i'rin 
hay1rh olmasm1 dileriz. 

Bir Katil 
Yakaland1 

1933 Yilmda Sökede gen~ 
kar1sm1 öldürerek firar eden 
k1ph Ahmed oglu Muharrem 
Bergamanm Turanh nahiye
sinde tcvkif edilmi§tir. 

Su~lu, jandarma muhafa
zasmda Sökeye göederil
mi§tir. 

Otomobil 
Kazas1 

Mezarhk ba§mda Dikilita§ 
sokagmda Mehmet oglu se
kiz ya§mda Osmana §oför 
Osmanm idare§indeki oto
mobilin ~amurlugu 'rarpm1~ 
vc hnfif yaralanmasma sebe
biyct vermi§tir. Zab1taca tah
kikata ba§lanma§hr. 

• 
Ihracat~ilar 
Birligi 

izmir kuru meyve iharcat
~tlar birligi dün borsada htf
tela k mutad toplanhsm1 yap
rn1§hr. 

Bu toplanhya Türkofis mü
dürü bay Ziya da i§tirak et
mi§tir. 

Bir Soyguncu 
Yakaland1 

Aydm mmtakasmda silählt 
olarak iki soygunculuk hädi 
scsi , apan Arnavud <;olak 
Numan jandarmaca izmirde 
yakalanml§hr. 

Numamn arkada§larmdan 
Kemal de ge'ren gün Akhi
sarda Aakalanma§h. Mahalli
ne göderilecektir. 

Yar1 i 
Ma~lar •• 

Bu hafta Lik ma~larm1n 
sonudur. Yarmki ma~Jardan 
sonrn Lik ma~anm bitirmi§ 
olacag1z. 

Mevsimin son kar§ala§mas1 
Altmordu - K.S.K. arasmda 
olacakhr. 

Bu ma~tan evvel sabahle
yin 11 de izmirspor - Buca, 
Altay - ;$arkspor, Göztepe -
Türkspor kar~ala§acaklar. 

'Telefon 

No. 

3882 

( Hallan Sesi ) 

Pire rke§leri Aras1nd• 

Bu adamlar, birer ~uval 
üzerinc oturmu§larda. Hepsi 

a t ••• 
§imda beraberl Uz 
Tuhaf bir hal i~inde 

• de bize hayret ve endi§e ile 

Büyük Önder Atatürk lstan- f Pilsudskinin bakd1Iar. Bunlardan birisi, 

Yalmz polisin: 

bagda~ k~rarao oturmU§ ve 
bulu §ereflendirecek Resmini ta§J- kucagmda bir 0 Türk kitras•„ 

Ankara 16 (Hususi) - Büyük önder Atatürk bugün §eh- )} „ [Ud] vard1. <;almak i~in mÜ§ 

- Merak etmeyinilr 
§imdi bir portakal f 
veririm, rahatlarsm1z. 
ha§ i~in en iyi p 
budur! Dedigini ha 
rum. Kar§1mda d1varda 
bat bir aktropol resaai 
idi; bu resim bana cenD 
bir manzara gibi görüll 
du. Ud ~ahmyordu, 

bunun seside bana ~ok 

rimizden hareket ederek Ist?nbula gideceklerdir. Y an pU ar terilerden birisinin emretme-

1• K d • d ••t•• Var§ova 15 (A.A)-Posta sini beklivordu. muhakkak ! ran arS eprenmeSID en 0 U- Telgraf ve telefon bakanhg1 l~eridekilerin hepsinin de 

•• t • tJ • • b•Jd• d• alb seri pul ~akarmak i~in benizleri birer ölü benzi gibi ru azty~ erIDI 1 Ir 1 haz1rhklar yapmaktad1r. Bu sabsar1 idi. keride bir yan-
Ankara 15 (A.A) - Iran büyük el~isi bugün da§ i§leri pullarm ~er~evesi siyah ola- m1§ käg1t kokosu vard1. 

bakan1 vekili bay ~ükrü Kayay1 ziyaret ederek Kars dep-

1 

cak ve üzerinde mare§ahn Bizi i~eriye kabul eden 
renmesinden dolay1 Iran hükumetinin teessürlerini bildir- resmi bulunacukbr. J adamin clinde bir§ey vardi. 

mÄ;s1ulusal Turizm konseyi 1, ~eh - ~if:-kürdi ! ~·~~'~:t';~.~~~:~:\~:~~~ 
tan geliyordl!. 

Bu s1rada köpek bav 
ga ba§lad1. <;ubuktarhi1 
pan adam kap1y1 a~h ve 
§ar1 bakb. Seyyar esrar 
bc1lardan birisi, d1§ar1d• 
mobili görünce, bir b 
ihtimalini dü§Ünmüf, 
tekkesi sahibini hab 
etmege gelmi§ti. Fak•t 
zimki, kahkaha ile 

~ idi. Tarifi gü~ olmakJa bera-

Krakovida a"Ild1 1 h1'rd1·(.ßa§taraf1 1 incide ) her ben garip aleti tarife 
'9' ~ah§acag1m. f ~i su dolu bir 

Krakovi 15 (A.A) - Arsmlusal Turizm konseyinin kon- j Arkasmdan yürüyen ve surahi, (yani nargile surahisi] 
gresi dün münakalät bakam yard1mc1s1 bay Bobkovski ha- simaaca, boy, posca, Tahire bunun bogazmda geni§~e bir 
z1r oldugu halde a~1lm1§br. 1 ~ok benziyen de Mu§lu kürt tepsi, bunun üzerinde ate§ 

Kongre bir dakika ayakta durmak suretile Mare§al Pils- Arifti. Ü~üncü su~lu da Fe-
1 

bulunan bir kasim, buna bir 
udskinin hahrasm1 tebcil etmi§tir; rah pansiyonunun kätibi Meh de i~i bo§ iki tarafh bircr 

Polonya büyu.„k el"iSI ··kume.- med Ya§ardi. ~ubuk iläve ederseniz, bu 
~ Müdde:umumi muavinlerin garip älct tamam olmu~ olur. 

ve: 
- Polis mi, bask111 

Evet baskmdan kork 
ama, bu gece hi~ birte 
korkumuz yok. Dedi. Ve 
kada§ma bakarak: · 

tl•n• t kk•• } • • • di•rdi• den bay ~efik bunlarm sor-ln e~e Ur erl Arkadae!un : - Görmiyor 
~ gularm1 yapbktan sonra SuJ "' 

Ankara, 15 (A.A) - Polenya büyük el~isi bugiin d1§ i§- tanahmed sulh birinci ceza 
1 

musun, dedi. Ha ha~1 onar 
leri bakam vekili bay $ükrü Kayay1 ziyaret ederek mara§al häkimine vardr. gramhk par~alara aymyorlar, 
Filsudakinin ölümü dolayisile cumhuriyet hükümetinin gös- Dün bir arahk muharrirle bir par~asm1 sizede vere-
terdigi aläka ve taziyetinden dolay1 hükgmetinin te§ekkür- rimizden biri Seyh Saidin cekler ve · afiyetinize!„ diye- - Öyle degil mi? 

Jerini beyan etmi§tir. karde§i Tahirle görü~miye cekler. Tekkelerin adeti böy-
movaffak olmu§tur. ledir. Siz i'rer misiniz? 

sordu. 
Arkada§1 gülerek: 

Bütün Alman radyolar1 Bay 
Hitlerin nutkun e§ e ecek 

Berlin, 15 (A.A) - Bütün 
Hitlerin sah günü Ray§tagda 
ceklerdir. 

Alman radyo me l"kezleri Bay 
söyliyeceklcri nut~u m;~red~„ 

Tahir diyor ki: - Tabii · · • 
"lsyandan onra Malkarada Bu s1rada ayakta dola~an 

1 otnruyordum. O t.amandan'" adam yamm1za geldi ve ba-
' beri o.-ada i lim. Haslalah- ' na ptbugu utath. Ben dcrin 

tlun. r dav1 11 i~in ba~l..a bir bir nefe~ ~eklim, bir tlaha, 

- <;ok dogru. ilk 
polisten korkmamakta 
hsm, §Urada taruzdan 
sunsunuz! Dedi! 

yere nnkil edilmcrui istedim. bir daha tam ü~ defa nefes 
Sar mebuslar1 ilk defa olarak :rt1cdiste haz1r bulunacak- ' Muvafhlt olnmadim. Nihayct ~ekmenin bnna hi~bir tcsir 

lard1r. ~ k "d" Z Kanunu esas1 dcgi 
hakk1nda bcvan~tl • 

~ ~ 
~ ~ 

Iran - Efgan 
• 1mza 

Ankara, 15 (A.A) - 01§ 
l§leri Bakanhg1 tarafmdan 
teblig olunmu§tur : 

iran ile Efganistan arasm
da mevcud mahdud ihti!äf1-

s1n1r protokolu 
edildi : 

kerre ihtiläfm halli hakkm-

k1rk gün cvvel ~1kt1m. An- yapnuyacagma am 1m. an-
karaya gittim. Aff1m1 isteyc- mm ~ok yanh~ imi§, bura- .! 

cektim. daki esrar, bizim Marsilyada Atina, 15 (A.A) -
Daha cvvcl bir avukatla gördiigiimüze hemcn hiir ben- <;aldaris gazetecilere bt 

konu$iUm. 0 bana: zemiyor 1 natta bulunarak umuJlll 
-Bu, idar1 bir i§tir. Bey- Esrarkc§lcr, beni Löyle ü~ zam ve asayi§ tehdid 

hudc mürara l ctmc. lste- nefes üst üste ~ekel görence tehlikeler vukunda k 
digim olrnaz dedi. Ben de hepsi bir ag1zdan: esasi ahkämmm tadil 
orada on gün kald1ktan - Evival [ya§a) diye ba- mesinin iptidai bir ikt 
sonra döndüm. Tedavi i~in g1rd1Jar. tetbir oldugunu söylelll~ 
lstanbula gcldim. Burada te- Tuhaf bir sersemlik his- V cnizclosun normal 111 nm hallinin Türkiye Cumhu

riyet hükümetinin hakemli
gine havalesi iki hükumet 

daki kararm1 vermi§ ve bu 
karar bugün Hariciye Vekä
Jetinde merasimi mahsusa ilc 
Iran ve Efgan büyük eli;ilc
rine teblig edilmi§tit. 

Ankara 15 (Hususi) -Iran 
ile Efgan hükiimcti arasmda 
mevcud hudud ihtil5fm1 hal„ 
leden protokol irah ve ~fgan 
bl\yük cl~iieri tarafmdan d1§ 
bakanhgmda merasimlc imza 
edilmi§tir. 

, davi edileccktim. Yakalad1- sctmege ba~ladam; diger §erait altmda dahi böyle 
lar. mÜ$teriler bulunduklar1 yerde tetbire müracaat etmi§ O 

arasmda k;trarla§br1lm1~b. Bu 
makd1 temin i~in cumhuriyet 
hükumeti tarafmdan hakem 

lrlica n az mnlarilc katiyen uzanmaga ba§ladrlar. Rchbe- gunu iläve eylemi§tir. 

1 alakem yokhlr. Kendilcrini rim olan polis: Venizelos~u naz1rlarda11 
tammam bile... - Sizde uzamrsamz iyi Papendoru yeni bir müt 

nasbedilmi§ olan Korgeneral 
Fahreddin Altay mahallinde 
tetkikat icrasmdan sonra bu 

TAHiRiN ÜSTÜNDE AL- olur! cumhuriyet~i f1rkas1 tesif 
TINLAR <;IKTJ Evct, ba~ka \:arc yoktu. mi§tir. Eski liberal sayl• 

··~ 14:11 ''•'' 111.~11 '4!1' lb d 
11.!:!IJ 
l~ 

Polis Tahiri yakaladaktan , Her§CY döniiyordu; tabii ba- bu f1rkaya girmi§lerdir. 
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altm lira bir tnban~ fi~egi ( 
vc 2 ccnebi gtimii~ü ile iki 
de ttüfus kasr1d1 bulunmm;hn·. 
Bu nüfus käg1 larmclnn birisi 
kcndisine aittir. ikintisi cle 
arlcndas1 hamal Arifindir. 
Tahir kcndi niifus 1'gäg1d1tt11 
birinci sahifesini hafif pars:a-= 
iam1§ ve (Tahir) keiimesinin 
(R) sini kaz1yarak (Tahi) 
yapm1§ \te sonradan da arka
sm1 zamkla käg1tlarla yap1§
tmlm1~br. Hamal Arifin nü
fus käg1d1m da dendi nüfus 
käg1d1 diyc kullunma§br. 

Balkan antant1 konf erans1 ve · 
Romeo gazeteleri 

Bükre§ 15 (A.A) - Bütün sm1rlan~n uzla~ma ruhunun 
gazeteler Balkan antanh tasarlanan Roma konferan• 
toplanbsmm sonun~lan hak- smdan saglanmast dört Bal-
kmda uzun uzun yoruda kan devletinin ilerdedi diplo-
bulunarak antantm örnek matik kmav dolay1sile ala-
olacak derecedcki arsrnlu- caklan lutumun pc§in bir 
sal dayam§masmdan dogan anlabm1d1r. 
linel kuvveti bar1§m korun- Gazete dört Balkan antan-
mas1 vc dört memleket asrg
larmm savlanmas1 ii;in olan 
kesin karan ile barl§ savma 
olan yard1mm1 kaydetmek
tedirler. 

Ünivcrsul gazetesi §unlan 

tmm hep birden ve her 
memleketin ayrs ayr1 as1gla
rm1 dayam§ma ve ayr1hk ka-
bul etmeyi§leri prensibinin 
ayrica önemli oldngunu kay
detmektedir. 

_(>.,_ .... -- 1 yaz1yor: 
Antantm bildirdigi arsm-

lusal hadiseler i~inde i;ok 
yüksek öncmli bir belgedir 
ki, her tarafta pek büyük 
bir ilgi ile kar§ilanadakbr. 
A~1k ve kesin olan bu bildi
rig Balkan antantmm vasf1 
olan uzla§ma vc iyi niyet 
ruhunu anlatmaktad1r. Bu-

Fransa-Rusya 1 

nunla beraber uzla§ma ve iyi 
niyetin de bir sm1n vardar. 
Bu smir Balkan antanbmn 
hakh as1glarmm ba§lad1g1 
naktad1r. Balkan antanhnm 

- Ba§taraf1 1 incide -
Moskova 15 (A.A) - Fran

s1z Dr§ bakam bay Lav'1lm 
Sovyet ricali ile yaphg1 mü-
zakereler sonunda ne§redilen 
resmi tebligde, Fransrz- Sov 
yet konu§malarmm a~1k ve 
dost~a bir itimad havas1 
i~inde ge~tigi, iki hükfimetin 
mü~terck emniyet i~inde sul
hun ve bir ademi tccavüz 
isti§are vemütecavize ademi 
muavenet pakh yap1lmak 

(Son Posta) 
- -Sonu Yarm -

olunmas1 husunda tamamile 
mutab1k bulunduklan beyan 
olunmatkad1r. 

T ebligdc deniliyor ki: 
Stalin Frans1z emniycti se 

viyesinde bir müselläh kuv
vet bulundurmak yolundald 
milli müdna siyasastm anla
makta ve tamamil tasvib et
mektedir. 

Moskova 15 (A.A) - Sov 
yet reisi saat 14,30 da bay 
Davah kabul ctmi~tir. Ögle
yin bclcdiye dairesine bir 
ziyafet vermi§ ve bnnda be-

hakh as1glarm1 gözetmekle üzere müzakerelere 11 devam , lediye üyeleri bulunmu~tur. 

[Yavuzun kahramanhg1] -72 ..... 

seldikten sonra denize dükülüyor. JJ 
Of, bu merminin geli§ini bclemek k• .-J " 

insana heyec~n veren vc asab1 bozan birr" 
tasavvur edilemez. 

Ruslarm ilk mermisi geldikten sonra 
daha fazla bcklemege zaman ·yok. Ya 

top~u kumandanl mesafeyi öl~üyor. 
sonra bütün 28 lik toplarm taretlerinia 
fonlar1 §U emri bildiriyor: 

0 Mesafc 4200 metrc ate§!..„ 
Gürrr ... 
Yavuzun 12 dana ~8 lik topu birdeD 

mana ate§ ediyor. Hep toplarm pa 
görülecek bir manzara arzcdiyor. 011 
beyaz dumanla beraber kulaklal".1 sagst 

cchennemi bir gürültü kopuyor. YavuzuD 
koca gövdesi zang1r zang1r titriyerek 
gömülüyor. ~imdi bütün gözler snhilc ~e 

mi§. Mermilerin isabet edecegi yeri 16 
istiyor. Birka~ saniye soura ate§ sa~D ~ 
kocaman mcrmi Sivastopol kalesinin Uze 
ate§ ve duman sa~arak pathyor. 

Bütün mer'miler hedefe variyor. Heoßlli 
mermilcrin dumanlar1 yay1lmadan ildo 
k1yamet gürültüsü kopuyor. Bu sefer 
eden Y avuzun vasat 15 lik toplar1, 

Sivastopolun kalesinde yaralar a~ar 

hyorlar. 


