
„ 

Sahib ve Batmubarriri 

SIRRI SANLI 
1 D AIR E H A N E S 1 

lzJnir Birinci BEYLER 

SOKACINDA 

l>ercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

CSi 
SESIDIR 

Ne1riyat Amiri SIRRI SANU 

ABONE SERAiTt 
Seneligi 7, Alb Aybit 4 

Lirad1r, Günü Ge~mit 
Nüshalann Beberi 

1 5 Kurqtur. 
( Halkm Sesi ) Matbaa1mc:la 

Basdm11br 

~~l:aSENE _N_o_: _2_4_6o ______________ l_M_A_Y_I_S_1_93_5_S_A_L_I _________________ T_E_L:_3_50_3_(_l_OO_P_A_RA_) __ 

AVRUPA ENDISE ICINDE 

[Yavuzun kahramanhg1) -21-

<;tlukn ejer Yavuz Rus gemisi üzerinde 
0ldukca büyük bir mesafe kazanmit olsayd1, 
01llan deniz ortas1nda b1rak1b yohma devam 
tbaeie mecbur olacakb. 0 zaman Ruslar 
~ •VUzu ka~1kd1klar101n ac1s1n1 bu zavalb 
t.1Yareden alarak onu imba edeceklerdi. 

Tayyar1ciler bu büyük tesadüfe hayret 
tdiyorla. 

Yavuzun bütün ocaklanna mütemadiyen 
~6t ahhyor. Bacalar1ndan siyah duman 
~ yükseliyor, cnakineler bütün kuvvet 
ile itliyor. Gemi mekinelerin tam yolle itle
llltainden z1niar zing.r sars1byor. 

Deniz gayet aakin olmasma ragmen Ya
~1111 baf tarafa müthit köpükler sa~arak 

01111or, ko1uyordu.„ 
'- Rualar milthif surette tat•rm11lard1. Aca

Yavuz ne i~in 15 dakika da durmut tu? 
~den acaba ne alm1fb. Ruslar barbalde ;:e:r anlamam11lar, fakat Yavuzu takip et

lcte inad ev israr ediyorlard1. 
"- lia bakahm Rua efendil Ka11uya devamet 

'h.a ne kadar kutabileceksin? ... 
ICaradeniz bogazana 60 mil mesafe kal
~ V ay can1nal Ruslar hili ko1uya devam 
::rrlarda. Fakar bunlann dütiincesi ne idi. 
k._ea nereye kadar geleceklerini anlamaja 
~ordu. 

1 
Türk Ku1unun 
Nazari Dersleri 

Ba1lad1 
Ankara, 80 (A.A)- Ttlrk 

Kutunun nazari dersleri dlin 
ak,amdan itibaren Türk Tay 
yare cemiyeti merkez bina· 
smda Türk Kutu salonunda 
ba11lam1tbr, Mayisin ü~ünctl 
Cuma günü saat 14 te bava 
alamnda Türk Ku,unun a~1l
ma resmi yapdacakhr. 

Bu merasimde Sovyet Rua
yadan geien muallimler mo
torsuz tayyare ve paratlltler 
le u~ut ve atlama tecrilbele
ri yapacaklard1r. 

Tespit edilen programa na 
zaran o taribte bathyarak 
her Cuma gilnü bava mey· 
danmda umumi U~Uf denle
ri verilecektir. 

Bay Avni Dogamn himaye- S i1tirak etmektedir. 
lerinde icra edilecek olan 

1 
PR OGRAM 

bu musabakalara bütün mek- 50 metre lazlar aruancla 
tep~er .h~ztrlanmakta~irlar. sür'at yanfl, tek adam erkek 
izm1rde 1ki senedenbenn ya-
pdmakta olan bu güzel ha- ler aras1nda, 800 metre er· 
reketin pragramm1 yaz1yoruz. kekler arUinda, 100 metre 

l~TIRAK EDEN sür'at erkeklar araamna, 100 
MEKTEPLER metre sür'at k1zla(aru1nda, 

1 Kiz Lisesi, 2 K1z Mual- ( Sonu 4 l\nctlde ) 

Bedeli Nakdi Efrad1na: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1m Uz'a 
.... • . ~ifte dikit Serpuf ve Tozlukla birlikte alb liradan 

Yapt1r1n1z. En saglam Yerh Mabndan ~1f te provab aekiz liraya kadar 11marlama elbise yapihr. 
ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 



( HaH1. •n Scsi J 

~~~~~~ 8~~~~~fH4,J~ Osmanl cadan '•iill 111 .i. 
1 

m lß t ''ja'J'7.l' ,lßjJl4lm~ JTI1 11)1:::tlilfmj1;\il 1l1ffijU'1 TÜRK<;EYE KAR~ILIK-~ fil'. adllunmull llaamu !W~IJ.JtJ]„nu :l„w u„:IUJI.~:~ l.w"'::f ! llJJJI~ LAR KltAVUZU 1 ••OC• . - 1 
~ 'T""r erle Kar§I ar ya ~ F 
@1 Y azan : Türk~eye <;eviren : ~ Meflu~ - lnmeli 
lj ANRI FÖY RE~AT SANLI ~ Felek - Cök ~1gm 
~~~~ - 42 - ~~~~~ Fem - Ag1z 

Fer - Fer 
·Yarah 'l"iirk binba~1s1 «Alc;1tepeyi hi<;bir zan1an Ferag - Ge~irim 

alan1rzs1111z ! >> dcn1en1i~ 111i_ 1di? Ferag etmek - Üstüne 

- Türkler seni görselerdi drostu ald1lar. Orada, tabii ge~irmek, üstüne ~evirmek 
as1l ölü uyukusuna o zaman bir limanm i~inde denizalh Feragat - Özge~i 
yatard1! gemilerinin giremiyecegi ter F eragat etmek - Birak-

- Allaha §ükür, ucuz kur- tibabnarkasmda rahat rahat mak, ~~kilmek, vazge~mek, 
tuldum. yabyorlar. el~ekmek. 

Bir yer oturduk. Denizin 
ve bizim üstümüze serin bir 
pembe §afak söküyordu. 

AL<;ITEPEYI ALAMAZSINIZ 
<;avu§ dedim, bütün bu 

Ba~am1zdakilerden sadc pa
lavra savurduklan, bizi i~in
den ~1k1hnaz bir beläya sok
tuklan, yap1lan i~lerde bir 
klän ve anla§ma olmad1g1 
meydanda ... Bizi hücum etti 
riyorlar, binlerce neferimizi 
öldüriiyorlar. 

F eragat sahibi - Özge-
~en 

se 

Menfaatperest - As1gc1l 
F erah - F erah 

F eraset - Y elgörü 
F erasetli - Y algörür 
Ferd - Ferd (T. Kö.)~ 
F erdi - F erdig 
F erdiyet - F erdiyet 
Ferdi aferide - Hi~ kim-

Feri - Dal, ayrmh
0 

Füru, teferruat - Ayrm
tilar 

Sadaka 
Adamm biri, bir dilenciye 

yirmi para verdi: 
- Al, dedi, az amms ne 

yapayim, benim de fazla pa
ram yok, kazanam1yorum. 

Dilenci ~1k1§b: 
- Fazla ~ah~ da kazan! 

J)edikodu 
Dün, birka~ ki~i, bir hamm 

dan hahsediyorduk. 
Biri dediki: 
- <;ok iyi kacimdir, hi~ 

dedikodu yapmaz, kimse i~in 
söz söylemez. 

- Tabii, ~ünkü yalmz ken 
dinden bahseder ! 

Kun1ar 
Be~ ki§i poker oynuyor

lard1. i~Ierindcn biri sekteden 
öldii. 

~ektiklerimiz ni~in? Buraya 
geldigimizdenberi hep solda 
Kirtenin sagda Kerevizdere
nin pnündeyiz. Donanma s1-
Vl§b. Hücum, hücum, hücum! 
Ni~in hücum ed1yoruz? inkän
s1zhk kar§1smda bu israrm 
manas1 ne? Bu kadar inad, 
budalahktan ba§ka bir§ey 
degil? 

- ingiliz bmba§ISI Marry
nin bana anlatbgma göre 
ag ~ itepesini ~evireceg1z. 

(Koca~imen tepesi olsa gerek) 
Sar1bay1ra dogru ilerlemek 
kzere yeni ihrac yap1lacak 
ve eger Kabatepedeki Avus
turyahlar ilerliyebilirse Alp
tepenin arkasm1 kesmegi 
ümid edebiliriz. Ondan son
ra arhk iferi yürümekten 
ba~ka yapacak i~ balmaz. 

Bütün bunlar hava bo§lu
gunu kucaklamak i~in yapd
m1§ oluy<'r. Nihayet bir siper 
ahyoruz, o kadar. Bizim res 
mi tebligleri okumak ister
dim. Bakahm, neler yaz1ysr? • 

- <;ok bedbinsiniz. Mun
drostan takviyc k1taab gel
mesi bekleniyor. Belki Sed
dilbah- re ~1km1§lard1r bile ... 

Füru (arda ternni) - inen ~ 
ler 

- Eyvah, nc yapacag1z '?. 
Biri dedi ki : 

- Siläh omuzda olarak 
degil mi? Arhk bu masal
lari kimsc yutmaz ~avu§ ! 
Kumandanlar ~oktanberi ha
kikah anlad1lar amma bize 
söylemek istemiyorlar. Ce
saretimiz k1r1Jd1 arbk. Ge
~enlerde elimize esir dü§en 
yarah Türk binba§1smm söy
lediklerini habrltyor musun? 
Bu agam: 

Al~1tepeyi hi~bir zaman 
alamaz~m1z; dememi§ midi? 
Türkler att1klar1 beyanname
lerde, bizim resmi yalanlari
m1zdan ~ok daha fazla ha
kikah söyliyorlar. 

Enver pa§a. bu beyanna
melerde: " Y arimaday1 b1ra
k1p gitmezseniz, sizi denize 
dökece~iz ... Nakliye gemile
rinizi birbiri pe§inden babra
cag1z ... A~hktnn öleceksiniz„ 
diyordu. 

G~r~i, Türkler, bütün ge
milerimizi babramadilar ama 
kabahat onlarda degil; ~ün
kü donanmalar, solugu Mun-

• 

- Takviye lutaab m1? 
Güne§ ve sinekler pek ~a
buk onlari kahraman yapar, 
arkasmdan dizanteri de hep
sini temizler. 

Bo§ bir mestur yolun dö
neme~ yerinde teskereler, 

üstünde lngiliz yarahlari bak
le§iyor. Bunlarm arasmda 
bir vatanda§1mm da bulun
dugunu görünce §B§trdtm. 
Bu zavalh inliyar ve yerde 
k1vram ordu. Bir Türk sün
güsü kal~as1m delip ge~mi§ti. 

igilip bakhm ve ingiliz tes
kerecilerine bu Frans1z1 kal
d1rmalar1m söyledim. Soguk 
kanh ve sükfiti ingilizdan 
ald1g1m cevab §U oldu: 

"- Notnev... after this 
onell„ ($imdi degil; b~ndan 
sonral) 

Götürdükleri teskercnin 
i~inde ba~1 sar1h bir ingiliz 
yarah vard1. Mestur yolun 
duvarma yaslanarak onlara 
yol verdim. Bekliyecek halde 

olm1yanlarm daha evvel sar
g1 yerine ve geriye götürül
mesi läz1m geldigini anlaml§· 
bm. Vatanda§im, boguk bo
guk inliyordu : 

- Of, of! Ölüyorum, gö
türün beni! 

( Arkas1 var ) 

lzm·r 
Müdür 

hase 
de e 

• l e 

Bedeli sab1k1 
L. 
50 Bekirpa§a ham i~inde 3 numarah magaza 
40 Karata§ ~ehid Nusretbey sokag1 2 No. dükkän 
45 Bahkhaue <;ar§1s1 32-28 numarah magaza 

200 Y olbedestam 26 numarah magaza 
195 „ 59 numarah magaza 
90 Osmaniye caddesi 9 numarah magaza 
8 Kar§ihaka Nesimiye sokag1 10 numarah baraka 

15 Bak1rbedestam 29 numarah dolap 
12 K1zlaragas1 ham i~inde 25-52 numarah oda 

135 Kar§1yaka Kemalpa§a caddesi 111 No. dükkän 
130 u u II 115 II II 

idarei Hususiyei Viläyete a t yukar1da yerleri yaz1h aka
rat 1-6-935 tarihihinden 31-4-938 tarihine kadar ür; sene 
müddetle icara verilmek üzere 29-4-935 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle müzayedeye ~1kar1lm1§hr. Miizayede §art
lanm görmek istiyenler hergün Muhasebei Hususiye Müdü
riyetine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
19-5-935 pazar günü saat 9 dan 11 e kadar depozito mak
buzlarile beraber Viläyet Encümeninine müracaatlan. 1235 

Usul (arda terimi) - A
ganlar 

Ferid - Tek e§SIZ 

- F ermä - - buyuran, sü 
ren, emreden 

Ferman : (Bak[: 
me) - Buyrultu 

Emirna-

F ermanferma 
den 

Hükme-

- Fersä - - Bitiren, b1-
rakm1yan 

Fersude - Eski, y1pran-
m1§, y1rbk . 

F er§etmek - Y aymak, 
dö§emek 

Mefru§ - Dölleli 
Mefru§at - Dö§emek 
Feryad - Hayk1ri 
F erzend - Ogul 
F esh - Bozma, dag1tma 

(ParlämentoJar terimi) 

F eshetmek - Bozmak, 
dag1tmak 

infisah - Bozulma, dag1l
mal 

Mütefessih - Boznlmu§, 
~ürümü§, kokmu§ 

Tefessüh etmek - Bozul-
malc, ~ürümek, kokmak 

F ettan - Üynak 
F ev~ - Bölük, tak1m 
Feveran - F1§k1rma 
Fevvare - F1§kmk, döner, 

fiskiye 
Fevk Ost 
F evkani tahtani - Alth 

üstlü 
Fevk - 1 - Kaybetmek 

ka~mak. elden ~1karmak 
2 - Ölüm 
Fevza (Bak: Fctret) 

- Karga§a 
F eyezan - T a§ma 
Fevyz - Gürlük 
F eyzdar - Ü regen 
Feyz bulmak, feyzdar ol

mak - Gbrelmck 
F eyyaz - Gür bercketli 
Fezleke (Bak: icmal, hü-

läsa) . 
F1kra (terim) - Bogum 
F1rka - Parti 
F1rka (askerlik terimi) -

Tümen~ 
F1rka kumandam mirliva 

- Tümgeneral 
F 1rka erkämharbiyesi 

Tüm kurmay 
F1rsat - F1rsat 
F1trat (Ailkat, cibillet) 

Yaradih§ 
Fitri (hilki, cibilli) - Do

gumsa1 

-Arkas1 Var-

- Altihlar1 ~1karirsak ta 
dört ki~i devam elsek ol
maz nu? ! 

(:apk1nhkta (;özü 
KaJn1a1111~ ! 

Y ahu dogru söyle, ~ap
kmlik eftigin yok mu ? 

- Sevgili kanc1g1z öldü 
öleli camm ~apkmhk yapmak 
miyor ! 

Evlenivon1111 
ingiliz oteJe geldigi zeman 

her taraf! dolu buldu. Otel 
sahibi: 

Bo~ bir delik bile yok, 
dedi. Y nlmz kz1mm odas1 
var. 

ingiliz derhal: 
- E§yalan od~ya ~1karsm 

lar, dedi, k1z1mzla evleniyo
rum. Sakakta kalmaga mye
tim yok ! 

Piyano 
- Karima bir piyano ala-

cag1m, kanma bir piyano 
alacagun! Diyip duruyurdu. 

Nihayct günün birinde 
geldi; 

- Karima piyanoyu ald1m! 
dedi. 

Sorduk: 
- Neye mal oldu? 
- Hi~ sormaym1z rahab-

ma ve uyukuma mal oldu! 

A 
abun C1 r1 

Bilhassa [ cild vc sa~lara ] 
beh§eltigi yül<sek kudreti, 
i~tirak eyledigi sergilcrden 
ihüz eyledgigi [ birinci dcre 
3 k1t'a madalya ve diploma
lari ] teyid eyledigi gibi. 

Yiiksek aileler tarafmdan 
bu sabunun münhas1ran [ cid 
ve sa~ ] i~in aranmas1 ve 
kvllamlmas1 da haiz bulundu 
gu yiiksek kuclrcti ifade et-

• mektedi1·. 
Binaenaleyh, ~ama§tr ve 

bilhassa [ cild ve sa~lan ] 
i~in iyi sabun kullanmak isti 
yen zevatm ve evlerin: 
§erefü bir varhga dayanan 
[ As1m ) sabunlarm1 almalari 
ve kullanmalan pek tabiidir. 
Evler i~ln; 12 ve 5 kiloluk 
torba ve paketleri magaza
smda isteyiniz. 

Magazas1: <;ank1n ~ar§1s1 

~No. 4 sabuncu As1m. 
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Yunan hükü1ncti 111üttcfiklet·in ta„afuu ilti„ 
zan1 cdip ctn1edigini res1nen biklirrnelid\r 

< ,. 

YUNAN KABiNESi : ber ahnm1~b. Be§ k1ymet 1 

DEG1.$iYOR hafta ge~irilmi~ti ve dü§1u<Il 
4 ikincite§rin 1915 te, e- bundan istifade etmi~ti. Ar· 

hemmiyetsiz bir mesele neti- iik, Bulgar ordusunun top· 
cesinde Yunan meclisinde ve- lanmasl bitmeden basln!l 

1 ·1 b.' •t• d l k · .. 11:.eklinde bir tnarn1za bei n en 1r 1 ima s1z i rey1 uze -i: w . . . 
1 rine Zayimis istifaya "mecbur haglanamazd1. Bu ibbarl· 
1 oldu. Kral, -ba§vekälete M. Seläni_k. ~e!iri, sade~e. Frnu: 

Sk l d. · · t"h b tt• 0 d sadak1 1blaf cephesm1 .zay1f u u 1s1 m 1 a e 1. a, 
•t•tAf d 1 tl · k 1 latmaktan ba§ka bir i§c ya· 
1 1 a ev e erme ar~1 se e- ~ 

f · · · t• · d w. • k ram1~ olmvyordu. Scifinige 
mm s1yase m1 eg1§hrme Jt"JAf k tl · ·· d ·1 e· · t d"w · · ·· t k . . 1 a uvve en gon eri 1n 1s eme 1gm1 gos erme i~m 

Z · · k b" · · b··t·· si, Frans1z cephesinclen, mo· ay1m1s u mesmm u un 
I 1 · d b k hakkak, biraz k1taat ahnma· 

y.a:~~ arb:~ Yj;.trm k~ ir~ h. sma sehebiyct vermif, fakat 

h
. l . "ve 1 

' esk 1 . a.nA ane Selänik sefc-inin aSJl hedefl 
vc is t~rme uyara 1hlaf~1- 'd d"J · S b" t 111 

l f 
. . . . e e e 1 emem1§; 1r is a 

arm za erm1 §iddetle 1sti- · "IAd 
Yordu. fakat d k l "b" 1sb a a!' ku1 taram~ml§~I .. 

. 
0 

a ra gi 1' LOYID CORC INGILIZ ( 
Yunanrntam muzaffer Alman, T ARiHiNi DE BiLMiYOR 
Avusturya - Macar ve , Bul
gar ordulrnnm istiläsmdan 
kurtarmantn ycgäne i;a1·esi 
bitarnfhkta devam etmek 
olduguna kanidi. 

Yunan efkän umumiyesi
nin büyük bir k1sm1 sulh ta 
rattari idi, 

Böyle salim fikirler sahibi 
olmas1, itiläf matbuatmm, 
hep birden Skuludise hücum 
ve onu Alman dostu addet-
meleri i~in käfi gelni. Fran
s1z kabinesi, müttefikan Yu
nanistandan §U garip talepte 
bulunmaga karar vermi§ti : 
Yunanistan La Haye muka
velenamesinin kendisine tah
mil ettigi vazife hiläfma, Yu
nan hududuna ikica edecek 
s1rp k1taatmm,silählar1m kat' 
iyen almamag1 ve onlan ka
rargählara sevk etmemegi 

1 a~1k~a taahhüd etmelidir; Y a 
nan hykiimeti, müttefiklerin 
tarafm1 iltizam edip etmedi
gini resmen bildirmektedir. 

Bu vaziyet kar~1smda iti
läf matnuah tenkidlere, Fran 
sa ve ingilterede, efkär1 u
rnumiye telä~ ve esdi§e gös
termege ba§lam1§h. 28 Birin 
ci te~rinde, Alman ve Bul
gar ordulannm :s1rbistanda 
birle§mek üzere olduklan ha 

. Loyid ~Corc, bu noktnda, 
Yunan i§leri veyahud in~ili~ 
tarihini pek noksan bildigiill 
göstcred bir §ey de yazm1~· 
b. <;bnkü; Yunan hükumefr 
ne, ingiliz Krah birinci ~ar
!m äkibetini Kral Kostantine 
hahrlatmasm1 tavsiye etrni~· 
tl. Bu nota M. Stavriclinil1 
amcas1 ve ozamanki Yunal1 
kabinesine dahil bulunan es: 
ki ba§vekillerden M. Rolis• 
fena halde k1zdum1~b. Rali5 s 
karde§inin oglu Sir John 
Stavridiyi kabinenin i~tin1B 
ettigi • salonun kap1sma kn• 
dar götürdü ve ona, yükse1' 
bir Yunan memurunun, ec· 
nebi bir devlet tarafmdall 
yaz1lan ... böyle tecavüzkär bir 
mektubu yunanistana getir· 
mesi dürüst bir hareket ol· 
mad1gm1 ve hattä bir • hatP 
te§kil ettigini söyliyerek kot1 
solosu kap1d1§ar1 etti, . 

Skuludis mecliste ekscr1· 
yeti haiz de~ildi. Balbuki '{ll 

•• l 

nanistanda, demokrasi reJ1· 
mine verilen : manaya göre, 
bir f1rkaya mensup mebus\ar, 
kendilerini f1rka lideri tnra· 
fmdan verilen emre körüko· 
rüne itaatia mükellef san1r' 
lar. 

-~~.-.....~. 

(Yavuzun kahramanhg1] -22-

Tayyare tekrar deni
ze dÜ§Üyor. 

Karadeniz .bogaz1 gerek bizim taraf1m1z
dan gerek Ruslar taraf mdan dökülen main
lerle dolu idi. 

Bogaza ghmek i~i büyük bir ihtiyatla ba-
reket etmek läz1m giliyordu. Bazi zaman Ya: 
vuz önünc birka~ torpido katarak mainlcr• 
temizletyyor ondan sonra bogazdan i~eriye 
giriyordu. 

Ya vuz bogaza yakla§bg1 zoman (Muav-c
neti Milliye) ve diger iki torpito da uzakt~Jl 
görünmü§lerdi. Arhk „ hi~bir tehlike kalma· 
m1.jb. Rus gemisin~n Yavuza yeti~mesine in1• 

kän yoktu. Yavuz pek az sonra bogaZ8 

girecek ve Rus gemisinin taz}~kinden kurtu• 
lacakh. Fakat hay aksi §cyt~n hay! Bütil11 

plämm1z tayyarenin kazaya ugaamas1 yüziiil' 
den suya dü§mütü. Ne olurdu tayyare za„.1ii· 
nmda yeti§seydi de §U Ruslara güzel bir ci~tS 
verilseydi. 

Herkes gemide bu dü~üncelere dalrI11~ 
iken, Yavuz büyük bir gürült~ ile tornist~0 

yaparak aks1 istikamete dogru yol almaS'~ 
ba§lad1. F akat bu ani geri harekeinin sebe1'1 

acaba ne idi ? 
· k Bu··tiit1 Birdenbire geminin i~1 ar1~m1§b. 
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ffZengin 
Oltr1a#k 

fste1:seniz ·---
Bakkallara Müjde 

Verem ve vereme isti
dad1 olanlarm kullana-

• „ ·... - :s . ~ ~ ... _... . . i.·'t ... ·• ·:·· -

• 

l(i~esinden Al1111z. 

l"elef on:' :~t!l7 • 
(:orakkan1 :3,;4 I \). 

Hasan 'J"ahsin 

Poker Play 

~ 

- ~n dt'reee hassas. saf{lan1, zarif ve 
Qtllrak terazilerin1iz ' g.ddi. Iler 

da1ngah 
tc razinin 

cag1 yegäne kuvvet ve 
kudret iläc1d1r. 

BÜYÜI< 

S f evkind :dir .. Siscsi 
~ , 

60 ÖA.i1~ YE~I: Suluhan civarmda (MUSEYIN HÜSNÜ 
DE:MI~) Ticare(hanesidir. 

~· ilyo-;;·;r arkasmdan O§anlar 
Kuru~tu r 

~~ango biJ .!tle [M•I 1 k• ] sinden al 

H~r C"B'l.! V<! ecza 
depolannda buhmur 

1 K.e\:ec"lerde 1 yon ar l§e mahd1rlar 

En hfn·ük ikra n1ive ( 200,000 ) liradtr 
~:;~:~ S. Ferit: ~iF A 

- d ~irndiye lr.~dar misli görÜlmemi~ olan ve bu 
• p~f 4 19 unc.1 yeni t ..!rtip edilen Tayyare bilct 

p~angosunun gayet zengin bir surette yap1lan YÜKSEL RAKISI 
• Q ndan anh~·lmi§br. Bir\:ok vatanda~lar1m1z1 

'rtt ay1n <<'i 1.» rinde zengin eden ugurlu (MIL-
ONLAR I<l~ESi) nden biletlerinizi tedarik et-

- :klliz menfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
lllas1d11·. 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 

1 
lafralar<lan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 

ltlllrhette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkcdilcccgini 
\l terem mü~terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki§csi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

0 -· </J) ... 
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i<i~e~melikte: -( T AN )- Sinemasm~:l. 3143 ~ ~ ~' 
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anmm1§ Yunan artistleri tarafmdan vücude getirilen )+ ~ ~ 

} • Rumca sözlii F [NA y Q L )+ J. 5 
ve §ark1h ä ~ ;: 

2 - Tu··ccar Horn Frans1zca sözlü :s· ~ 
ve §ark1h :::r ~ 
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AYRICA 

J)ÜNYA 11.\J)iSAT'I 
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Her verdc satihr. ~larkava dikkat 
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Bu Pillerin En Tazesini 
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lzmirde umumi deposu Suluhan civarmda 
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( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

J 
1 

eler geminin ba§ tarafmda konu§uyor-
Dtdi. Geminin tehlike Ldüdükleri ötiiyordu ! 
h lakta bulunan bütün torpitolarda olanca 

~~~~~~~ .... ~ .... ~ ... *~~~=~~~~~~~~ 
~~~~~~~ ~~ ~~ ~~=:~~~~~~~~ . 

lliyJe Yavuza dogru yol aliyorlard1. 

tt'khk telä§ ge~ince mesele anla§1lm1§h. Bü
t ~ fedakärhklarla gemiye alman tayyare 
c trar deniz~ dü§mÜ§tü. ~imdi ne olacakh? 

1 l<.urnanda köprüsünde bulunan süvari emir· 
~:. V~riyor. Top~ular toplara mütemadiyen 

rnu dolduruyorlard1. 

t Yavuzun büyük sürab güvertede bulunan 

11~YYaresi yerinden oynamI§ ve birdenbire de-
'le dü~üvermi~ti. 

lc Tayyareyi deniz ortasmda b1rakm1ya im
llla:n Yoktu. Onu muhakkak gemiye almak la-
8 .• ak läz1md1. Fakat bu sefer ameliye uzun 

11.ttecekti. <;ünki ge~en sefer Yavuz tayyare
.1t d ~ 
la Ugru giderek tarn önünde durmu§ ve 
btY~areyi alarak yolüna devam etmi§ti. Hal
'r 1 1 bu sefer vaziyet ayni degildi. Tayyare 
·~~Vuzun gövertesinden dü§mÜ§ ve Yavuz o 
~~atla UZt;.1 b::: müddet gittikten sonra an-

d,ttmu~h.:. 
h ~hndi tayyereyi alm.:k i~in Y avuz manevra 
l't Pacak ve geriye dönerek tayyareyi yuka
'y~ ~ehecekti. Fakat bütün bu manevralar 

la uzun bir cüddet kaybettizecekti. 
~ A.aiJ feläket de burada idi. Bu zaman 

llda Rus gemisi vakit kazanarak Y avuza 

~ TA YY ARE SiNEMASJ Tl~~lon : 
~ ~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 

[!jitJ 'J"" tJl1:111llli 11 it d11!1t:?t1~1~11tlU!J1(i11llmn'1 itl:-1i1 ~ l1l1l!l rt dt1 1lii~1[!] ~ 
~ E L ff A M R A Idaresinde Milli ~ ~ 
~ Kütüphane Sinemasmda ~ ~ 
~ Bu ak§am saat 20,30 da ~ ~ 

i 2 BÜYÜK FiLiM BiRDEN s ~ 

BUGÜN 
Frans1z akademisi azasmdan PiERRE BENiOT'nin 

§aheserinden ahnan 

Senenin en zengin, en büyük, en muhte§em filmi 

Moskova Geceleri 
Annabella - Harry Baur - Spinelly - Germaine 

Dermoz - P. Richard Villm 

~ ·1 z· f t s t s d ~ ~ ~ - 1y·a e aa e ~· ~ Gibi en yüksek Frans1z artistlerinin temsin 
~ zamamm1zm vakalarm1 gösteren Frans1zca sözlü filim _ ~ ve ROD SANDOR ve DiMiTRiEViCH ~igan orkestre- • 

~ Ba§rollerde: · I; ~ leri ile NAPOLITEN §ark1c1larmm i§tirak eyledikleri 
~ JEANNE MARLOV - JOHN BARRYMORE ~ ~ ve bütü~ !zmir halkmm görecegi 
4 V ALLACE BERRI - MADGE EV ANS ~ ~ Mus1k1 - A§k - Heyecan - Harp ve hayat filmi. 

1 2 - CöJ Arkada§larI i ~ -( Mevsimin En Büyük Sinema Müsameresi )-= sizi kahkahalarla güldürecek F rans1zca sözlü filim _ ~ ~ 

1 ~ L A U R E L ve H A R D Y t;."'= S E A N S S A A T L A R 1 • 
~ ~~ . 
- iläve Olarak: PARAMOUNT jURNAL = ~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 • J ( cnmartesi günü" degi§ir) S ~ Per§embe: 13, 15, (Mektepliler seans1) 1 
~ ~ ~ Cuma: 13 te iläve seans1 vardir. • 

:'- Bugün 15 ve 17,50 seanslarmda: AVLANAN Gi?NüL, S ~ . : 
~ ve 16,30 -19 seanslarmda: CASUS KALBI '-· ~ FIATLARDA ZAM YOKTUR • 
l!lilll1'1!1Jlm11QMVQ!11Qlli1·'1111'11"1'.lf"'''"'111f'll1Mll'1n'11111'111!1'11'111'11QUD!l!J ~~~~~~~~A~~~U~~~~ 



SailJh: 4 

WI 
1 ~eler Yaz1yorlar? ~ 

ISTANBUL •V ALlSi TA Y
y ARE fLE BRENDIZiYE 

GlTTI 
Istanbul - lstaubul valisi 

bay Muhiddin Üstündag, me
zunen ve tayyare iJe Brendi
ziye hareket etmi§tir. 
MEMLEKETfMlZ ELEK
TRIKLE SÜSLENiYOR 
Ankara - Ökonomi ba

; kanbg1, yurdun her tarafmda 
elektrik tesisab ~-yapilmas1 
i~in bir kanun baz1rlanm1,hr. 
Bu kanuna göre, yurd, be, 
elektrik mmtakasma aynla
cak ve her mmtakada yap1-
lacak elektrik tesisab ile en 
uzak köylere kadar, cereyan 
verilecektir. Ökooomi bakan
hii taraf1ndan haz1rlenan lä-

f yiha yakmda Kamutaya veri
lecek ve bu kanun onaylan
d1ktan sonra vüuda getirile
cek tesisatla halk1n kilovab 
altm11 para üzerinden elek
trik yakmas1 temin oluna
caktir. 
OLIMPIY AKOS GEL1YOR 

Istanbul - Olimpiyakos 
1por tak1mm10, lstanbula ge 
lerek fporculanm1zla ma~ 
yapmasma müsaade edildi. ----„·----
Cuma günü 
Yap1lacak 
~enlikler 
- Ba1taraf1 1 incide -

glllle atma erkekler arasmda, 
4 darb 100 bayrak kü~ükler 
arasmda, 4 darb 100 bayrak 
k1zlar arasmda, 4 dard 100 
erkekler arasmda 400 metre 
erkekler arasmda 110 mani
ah, 1500 metre yanm mükä
vemet erkekler arasmda. 

Ge~id resmi, istikläl, and 
i~me. 

200 metre sür'at (erkekler 
arumdu), cirid atma, yük
atlamr, Balkan bayrak yar1§1 
( erkekler aras1ndad1r ) baz1 
atlamalara k1zlarm da iftirak 
edecegini haber ald1k. 

Bu büyük bayramm ba, 
hakemligi Lise müdür mua
vini bay Nuri'ye verilmi§tir. 
Mekteplerimizin jimnastik 
okunanlarile lzmirin tamnm1§ 
skor anlarlanndan müte§ek
gil hakem heyetinin nezareti 
altinda ge~ecek bu bayram 
tam bir intizam ve ahenk 
i~inde olacaktir. 

F1rkam1zm müte1ebbis Halk 
evi spor 1ubesini tebaik eder, 
mekteplerimizi timdiden mu
vaffakiyet temenni eyleriz. 

ROMANYA 
KRALININ VALIDESI 
Londra, 30 [A.A] - Ro

maaya Krabmn validesi hu
susi ziyaret maksadile bura
ya gelmi1tir. 

• 

Halk1n Sesi 
Okurlar1na 

( Ha!km Sesi ) 

1 
R_l(!J 
8;~~~~~!1P, 

- Ba~taraf1 1 incide -

eserleri almak i~in maelesef 
pek az ki§ilerin but~eleri 
müsait bulunuyor. 

Tarihin, ilim ve fen äleroi-
1. J h k • ·· t•• d b. Al Rus Artist) ta yan ava !Der ez1 us un e u~an 1r man Yarin Geliyorlar. 

tayyaresi Italyanlar tarf1ndan indirildi Konser verecekler -nin, cihan· edebiyatmm, bil-

hassa Türklük dünyasm1n 
dilere de~tan haf1zalara zi-

oo++oo Ankarada bulunmakfa 
'"favyarenin i<;inde sivil olan hir Alrnan blundu. Bunun bir Alman Sovyet Rusya opera sd• 

net olmu~ harikalarm, ~ahe
serlerin neden ibaret oldu-

„z-abiti oldu zannedilivor. Üzerin<le AJn1an n1arkah fotoo-raf kirlan bugün Ankara 
J ,.., 

n1akineleri bulun<lu . . . §ehrimize hareket etmi 
dr. Yarm ak1am lzmire 

gunu herkes bilmek, ögren
mek .ister. 

Bütün bu malUmab büyük 
fkitablarla elde etmek i~in 

~ok defa ne vakit ve ne de 
itasarruf müsaade etmiyor. 

Seltokalende 30 (A.A) - 1talya hava kuvvetlerinin büyük bir merkezi o)an bu §ehir 
üzerinde bir ~ok defalar u~tugu görülen bir Alman tayyaresi 6 italyan askeri tayyaresi 
tarafmdan yere inmege icbar edilmi§tir. Hükumetin ~imdiye kadar gizli tuttugu bu haber 
yeni if§a elunmu§tur. Alman tayyaresinin i~inde sivil geyinmi~ bir ~ah1s bulunuyordu. Zan
nedildigine göre bu bi: Alman zabitidir. Üzerinde Alman markab iki fotograf makinas1 
bulunmu,tur. ~imdi mevkuf bulunmaktad1r. 

lecek ve Basmahane ist 
nunda kar1danacakl1

•••..--

San 'a tkärlarm ·~ 1ehrimizde 
dört konser veretekleri II" 
her almm11tir. Halkevi „ 
konsarler i~in haz1rbklar td 
maktad1r. 

1~11 1~11 11~~ 1';11 1,;'I J~q 1~11 1~11 lt_;."l 
Bugün Amerika'd~ uzun h111dl "'"'d 111"111 b.„.11 11.„.11 111„11 111111 '''"''' 1„ •• d 

boyJu kitablar okumaga va- Amerika Harbiye Bakanl1g1 
kitleri olm1yanlar it;in yar1m 

saat devam eden konferans- Planlar1 Ne§retmiyecek 
Iar veriliyor ve be~, on kita- Va§ington, 30 (A.A] - Reisicumhnr Bay Ruzvelt Meb'u-
bm huläsas1 dinliyenlere ög- san Meclisi askeri komisyonuna verdigi bir emirle Ha1·biye 
retiliyor. Bakanhg1 plänlara hakkmda komisyona verilen izahahn ne~-

i§te ( Halkm Sesi) de ge- rini menetmi~tir. Böyle bir emir Amerikada ilk defa ola-
rek tarih ve gerek edebiyat rak verilmektedir. 

vegerekilmüfen sahasmda bü AJ d JA b• • h• 
yük degerleri olaneserlerinru- manya a ma 1 Ir lß tzam 
hunu - esasen elzem olan da 

1 hi~bir zaman olm1yacakt1r 
budur - alarak ( 20) para . . .. . . . 
gibi mini mini bir ücret mu- Londra, 30 (A.A) - Alman 1stthbarat buros"! b1ldmyor: 
kabiJinde okurlarma fa dali Finansiyal Niyus gazetesinin yazd1gina göre, Iniliz borsa 
b" h" tt y mahafili Almanya hükumetinin silählanma tertibatmm ve 

ar izme e bululunmaga silählarm azalhlmasma matuf olan büyük baymd1rhk i~le-
karar vermi~tir. rini ve suretle finanse etmekte olduguna hayret ctrnel; te-

Karilerimiz bu gösterdigi- dir. Daha bir y1l evvel Almanyada mali bir inhizam vuku-
mii gayreti hüyük bir rag- undan bahscdilmekte idi. Halbuki boyle bir inhizam hi~bir 
bet ile kar§thyacak olurlarsa vakit vaki olnnyacakhr. 
onlara gittik~c daha mütekä 
mil ve zarif kaplarla müzey

yen ve bu kaplerc de bir~ok 

saghk, doktorluk, evcilik 
bilgi ve re~eteler · s1k1§bra
rak daha ~ok yararh eserler 
takd:m edebilecegiz. 

Bu fedakärhg1m1za kar§• 
okurlar1m1zdan §imdilk git-

tik~e artacak bir ragbet 
bekliyoruz. • -Kordon • 
Tramvaylar1 
Bugün 
Kald1r1ld1 

Kordon ath tramvaylarm 
1 may1stan itibaren keldml-

masma karar verildigi ma
lumdur. 

Uzun y1llardanberi §ehri
miz i-;in bir yüz karas1 olan 

bu ~ar1k ~m uk ve köhne 
ath arabalar dün gece son 
seferlerini yaparak 1zmir li-

manmm güzel sahillerine veda 
ettiler. 

Bir iki güne kadar kor
dondaki tramvay raylar1 da 

söyülerek bu tarih garibele
rinin son izleri de ortadan 
kaldmlm1§ olacakbr. 

Bugünden itibaren Konak 
ile Alsancak arasmda mun-

tazam otobüs sefcrleri ba~

Jam1§hr. 

ingiliz hükumeti Clf aponyaya 
bir protesto daha gönderdi ! .. 

Londra 30 ( A.A ) ingiltere hükumeti Mant;ukuodaki 
benzin monopolu meselesine dair Japonyay yeni bir protesto 
notas1 vermi§tir. 

Almanyadaki 1 May1s §enlikle 
1 rine 1milyon ki§i i§tirak edecek 

Berlin, 30 (A.A) - 1 May1s !jenliklcrine i!ltirak etmek 
üzere Almanyanm bütün viläyetlcrinden tayyare ile i~t;i he
yetleri -gelmektedir. Tampelhof tayyarc mcydanmda yap1-
lacak muazzam i1~i resmi ge~idine bir milyon nümayi§~inin 
i§tir;k edecegi tahmin edilmektedir. 

~ ~ ~ ~ ~ 

Frans1z - Sovyet n1ukave'e 
sinin ba§l1ca esaslar1 

Paris 30 (A.A) D1,ar1 i§leri derpi~ edilmi~tir. 
bakam bay Laval bugün bir 4 - Mukavelenin mana 
saattan fazla Sovyet büyük ve §Ümulu ve tatbik §artlari 
el~isi bay Potemlcin ile gö- etrafmda hadis olabilecek 
rÜ§IDÜ§tür. Tahrire ait daha noktai nazar farklan hususi 
baZJ mü§küllerin henuz hal- taahhütlcrin bilcümle teforru-
ledilmemi§ oldugu anla§1l- atm1 tesbit edecek mü~terek 
maktad1r. Müzakerelere ya- bir tefsir ile haHolunacakbr. 
rm da devam olunmas1 mnh- 5 - Mukavele mucibince 
temeldir. bir ba§ka devJetin aleyhine 

Bay Laval Almanyanm müteveccih degildir~ Müsavi 
deniz silählar1 hususundaki hukuk vecaiple ve Uluslar 
tetbirlerinin ortaya ~1kard1g1 Kurumumm ~er~evesi dahi-
vaziyet hakkmda 1ngiliz bü- linde §arki Avrupa i~in kar-
yük el~isi bay Jorj Klerk §ihkh bir müzakerat sistemi 
ile görü§mÜ§tür. tesisine ~ah§may1 istemek 

Paris 30 (A.A) - Eksel- §artile ileride bu mukave-
siyor gazetesi Frans1z - Sov Jeye herkes iltihak edebile-
yet mukavelesinin ba§hca cektir. 
esaslarm1 §U suretle huläsa ---rnrw 

ediyor: Kanada 
u === 

hudu-

11~11 
11111111 

1r;11 

"""" 
Zile f;ocuk 
Esirgeme 
Kurumu 
Zile, 30 (A.A) - <;ocuk 

esirgeme kurumu bura fube
si bir y1l i~inde 60 fakir ta
lebeye her gi.in yemek, ba
balan asker bulunan 34 fa
kir ~ocuga süt, ve 40 tale
beye clbise, ay&kkab1 ve 85 
hasta fakir ~ocuga ilä~ ver-

• • c • 
m1,hr. r • 

Ayr1ca lgdir merkezinde 
pansiyoncr 20 talehe yemek, 
elbise, ayakkab1 ve ders mal 
zemesi vermi~ kasaba ve 
köylerde doguran bir ka~ 
kadmlara yard1m etmi§tir. 

At kO§USU 
Muhasebei hususiyenin ilk

bahar ku§ulan Cuma günü 
yap1lacakhr. 

Birinci ko11uya T omru, 
Özke, Conk, Erol, lstiranca, 
Ä§iret; lkinci ko§uya Hakan 
ve Mes'ut; Ü~iincü ko§uya 
Y1Jdmm, küt;ilk Nona, Kap 
Ccylan ve Suha; Dördilncü 
ko§uya Grandeza, Markiz, 
Gosser, Bekär, Kazbadalya 
ve Odape!jt "girecektir. 

Son ko§u ~ok mübimdir. 
Bu ko§uda F eruh Aldevri§ 
nlaceylen ve Hüda girecek
tir. 

Altmc1 ko§uya Yüksel, 
Alemdar, Ayhan, Bora, Se
miramis, Ayten, ve Ege gi
recektir. 

Konserlerin nerede ve~ 
cegi henüz kat'i olarak t# 
bit edilmemi1tir, Hazarbklt' 
i~in bir komite ~ah1makt" 
dar. ----.....ir. wr---

Küstahl1k 
SahtclGirhk ettigind 

ha~ka : zab1tay1 da 
tahkir ctn1i~ 

Dün gece saat 24,15 d• 
Kestelli caddesinde <;i~ 
Hamam1 sakagmda ls111P 

oglu Hakka ve lbrahim ~ 
Mazhar yanlarmda Melaia-' 
isminde bir kadm oldar' 
halde otomebille dolqbkla" 
bek~i tarafmdan göril1111• 
ve vaziyetleri tetkik edildl
üzere karakola dävet edil" 
mi§lerdir. 

Bunun üzerine Mazbaf• 
kend1sinin siyasi memur a!
dugunu ve karakola gitod' 
yeceklerini, Hahh1 da toffl'i 
polis ve bek~inin onOoclt 
polise kar11 aair sözler .
Ji yerek tahkir ettigindef 
hepsi yakalanarak tahkik•tl 
ba§lanmt§br. 

Liselerde 
• 
Imtihan 

Liselerde olgunluk idlti
hanlan bu yil hazirandl '1 
inde ba§byacakbr. Sm1f i'! 
tihanlann1n haziran1n birill""' 
ba1lamas1 Maarif Bak~ 

!::~.:=:. g!:!!~ 
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yakla§acak ve tayyareyi almakla metgul ol• 
dugu s1rada mermileri yagd1racakb. 

Y avuz tayyarenin yanme gelmit ve tot" 
pidolarm yard1mile tayyareyi yeniden gilvet" 
teye almasma muvaffak olmu1tu. Fakat bO 
sefer yukar1da söylenen sebeblerden do„1' 
bu i§ epi gü~lükle ba§ar1lm1fb. 

Kar§1l1kl1 top ateti 
ba1l1yor 

Tam bu s1rada gök yüzünde müdhi1 bit 
1im§ik ~akb. Eyvah! Dü!}mam gemisi toP 
menziline girmi§ ve atef a~mtfb. Bütün g3~ 
)er sab1rs1zhkla bekliyordu. Nihayet dütdl~ 
gemisinin mermileri Yavuzun 300 matre 9" 

lzmir muhasebei hususiye 
1 - Mukavele Cenevre 

Andla,masmm ~ert;evesi da- du civar1nda 
bir l1ava üssü 

hilinde yani bu anlafmanm 
10 uncu, 11 inci, 13 üncü, 
15 inci ve 17 inci maddcll!
rine uygun olarak aktedil

tarafma denize dü§üyor. Eyvah! <;abuk ::; 
ranmak )äz1m biraz daha vakit kaybede 
ikinci mermiler muhakkak üzerimize düte~ 
ikinci salovlar patlamadak Yavuz tayyare1· 
gövertaya almtfb. 

müdürlügünden : 
ldarei Hususiyei viläyete ait Bal~ovada Agamemnun 1hca

lannda mevcut köhne demir, sa~, maden, mermer vesaire 
efyalann sablmas1 evvelce 20 gün müddetle i!än edilmi§ ise
de istekli ~1kmad1gmdan 29/4/935 tarihinden itibaren 10 
gtln müddetle uzablm11jhr. Artbrma §artlarm1 görmek isti
yenler her gün Muhasebei Hususiye müdürlügüne ve pey 
stlrmek istiyenlerin de ibale günü olan 8/5/935 <;ar§amba 
giinii saat 9 dan on bire kadar encümeni viläyete yabracak
lan depozito makbuzlan veyahut banka mcktuplarile bera-
ber mtlracaatlar1. „(1256) [16] 

mi§tir. 
2 - Mukavele Lokamo 

ahkämmm Jnfazma bi~bir 
suretle maoi degildir. 

3 - Muzaheret kar~1hk 
esas1:a müstenid olub ulus
lar kurumunun imtiyazlanna 
uygun kifi bir miiddet i~in 

Va,ington, 30 (A.A) -
Kanada hükftmeti general 
Hilburn'nun Kadada hududu 
civarmda bir bava üssü tesi-
sini tavsiye yolu meclis as
keri komisyonu huzurunda 
yapbg! beyanatm bir suretini 
istemittir. 011 i§leri bakanb
i• bu talebi yerine getire· 
cekdir. 

Yavuz bir k1rlang1~ gibi iyeriye 1ald1rci" 
Y1lan gibi zigzaklar yaparak diifmamn bed,.. 
fini §a§trtmaga ~ah11yordu. 

Bir gök gürültüsü ve bir timtek d•~ 
~akb. Ruslarm ikinci saluvuda geliyordu, II 
kat get; kalm11b. Yavuz hareket etmit b~ 
nuyurdu. Memiler Yavuzdan ~ok uzaga du.• 
mü1tii, Fakat bunu ü~ünü bir salov ~ 
taJdb etti ve mermi par~an g överteni ur . 
rinden ge~erek denize dökllldtl. 


