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Sahib ve Ba,muharriri 

SIH.RI SANLI 
1 D AlR E H A N E S l 

lzrnir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmez 

[Y avuzun kahramanhg1] -25-

Artik dü§man gemisine haddini bildir
tnek zamam gelmi§ti. Birdenbire Y avuzun 
top~u kumandamna ses gürledi : 

- Mesafe 18,000 metre salvo ate§ ! 
Yavuzun toplan cehennemi bir gürültü ile 

Patlad1. Arbk Y avuz dü§manm top~u menzi
line girmi§ti. ~imdi kar§thkh top~u düvellosu 
ba~lam1§d1. 

T am bu s1rada kocaman Rus gemisinin 
ba§ tarafmda bir duman ve alev sütununuu 

}'\ikseldigi görüldü. T op~ular1m1z dü§men ge
lllisin ba§ma bir mermi isabet etttirerek yü
ZÜnü gözünü kalbura s:evirmi§lerdi. 

i§te bu suretle Y avuz saatlardanberi pe
~ini b1rakmiyan bu yapt§kan gemiye haddini 
bildirmi§ ve dersini vermi§ti. Artik ak§am 
~hnu§, sular karar1yordu. Muharebe durmn§ 
•di. Y avuz his:bir yara almadan Bogaza gi- • 
terken, ba§tarafmdan alevler yükselen Rus 
Rernisi gecenin karanhklari arasmda kaybo-
1llb gitmi§ti. 

l avuz bu sefer Akde-
nize ~1k1yor 

Ruslar Kafkas cebhesinde bozularak geri 
~ekilmi§lerdi. Karadenizdeki Rus donanmas1 
dct binnetice limnnlara hkilmaga mecbur ol
~'ll§tu. Arbk Karadenizde Rur donanmasile 

0i'u1u durmu§tu. 

BERGAMA. HARABELERINDEN BIR MANZARA 
Turing ve otomobil kulubü : yapilacakbr. lkinci gezinti 

izmir §Ube§inin tertib ettigi 10 May1sta Efes öntüklerine, 
birinci s1ra gezintilerine aid ü~üncüsü 17 May1sta Ödemi§ 

t öntüklerine trenle, dördüncü-
program . ne§redilmi§tir. lk sü de 24 May1sta Tire Pa§a 
seyahat Bergama ve öntük- ~e§mesine otobüslerle yap1-
ler.nedir: ve yarm otobüsle lacakbr. 

IDl§br. 
Bir maksad1 mahsusla ter

tib edilen bu haritalarda Er-
zurum, Kars, Bitlis, Diyar1-
bekir ve Van gibi viläyetle
rimiz Ermenistan ad1 altmda 
gösterilmektedir. 

Kültür Bakanhg1, memle
leketimiz hakkmda f ena bir 
propagandaya meydan vere
cek olan bu atlaslarm top· 
lattmlmasm1 ve badema da 
bugibi . harita ve atlaslarm 
memlekete sokulmamas1 i~in 
icabeden tedbirlerin almmas1 
aläkadarlara bildirilmi§tir. 

Ne§riyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SER1\iTi 
Seneligi 7, Alb Ayhg1 4 

Lirad1r, Günü Ge\'.mi§ 
Nüshalarm Beheri 

15 Kuru§tur. 
( Halkm Sesi ) Matbaasmda 

Basilm1,b.r 

LE 

___ _..„, ____ _ 

Antalyada 
Bir idarn cezas1 infaz 

edildi 
Antalya 1 (A.A) Para-

sm1 s:almak i~in arkada§ml 
öldüren Manavgatm Karabuk 
köyünden Hac1 ogullarmdan 
Ahmet oglu Mehmed idam 
ecilmi~tir. 

Bedeli Nakdi Efrad1na: Askeri Elbisenizi Herhaldc Ahmet As1m Uz'a 
... . . ~ifte diki§ Serpu§ ve Tozlukla birlikte alh Iiradan 

Yapttn.n1z. En saglam Yerh ~lahndan <;1f te provah sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1br. „ 
ESKI BITPAZARINDA NO. 15 - 1 7 TELEFON NO. 2042 

.... . 
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_iTYua·zrank:lerle Kar§I Kar§ya ~ F I ~ 

Türk~eye <;eviren : ~ Fiat - Pahia, eder -
ANRI FÖY RE~AT 1SANLI 1J Fidyei necat - Kurtul- ~ 

~~~~ - 43 - ~~~~~ mahk 111111• 

l Fihrist - B?lma~ 
Denizde cesed ko {Uyor~ 9ünkü denize giden Fikdan _ Yokluk, bulun-

n1estur yol da ülülerle kald1nn1lann11~ti„. mazhk 

Y anma diz~öktüm. Di~leri 1 bir tane daha! Mermi sesleri Fikr - Dü~ünce 
arasma biraz ~arab döktüm. üzerindeki tecrübelerim ile Fikr - f de (Y akutca) 
Yirmi dakika sonra teske- biliyorum ki, bundan bana Fikri - Dü§iinsel, idayel, 
reciler tekrar geldiler, onu zarar gelmez, ~ünkü gülle fikrigl · 
kald1rd1k. Zavalh bag1nb biraz daha öteye dü§mÜ§ ve Fikri takib - Güderge 
duruyordu. Mavi pantalonu ne yapacaksa yapmt§br. Bu- Filhakika - Ger~ektel'} 
yirblmi§h. Kal~asmda büyük nu biliyornm amma gaynih- Firamu~ etmek Unut-
bir yaras1 vard1. Pthblanm1§ tiyari yine yere kapamyorum. mak 
kanlarla kirli bir yara.. T es- Tekrar kalkarak ilerlemege Firar - Ka~ma 
kerenin üstünde uzakla§ir- ba§larkcn bir tane daha! Ey Firar etmek - Ka~mak 
ken daha az inliyordu. Biraz ubk faz)a oluyor. Uzun, k1sa Firari - Ka~ak 
sükunet bulmu§, ac1sm1 i~inde derken bir tanesi tarn oldu- Fira§ - Dö§ünek, dö · 
gizJiyor, hattä duydugu azab1 gum yere yapi§acak. §ek 
kendi mmlbsile uyutuyordu. Onun i~in, bir hendege Firak, firkat (iftirak) Ay-
Zavalh gen~! girip vaziyeti anlamak iste- nhk 

lngiliz binba§1s1 Merry, ku- dim. llk dü§ecek mermiye Fitade - Dil§lllÜ§ 
lübesinden ~1karak bana geldi: göre, ne yapacag1m1 tayin Fitne (fesad anlamma) 

- Frans1z top~usu k1sa edecektim. Fakat beyhude Bozut; 
ab~ yap1yor. Top~unuza so- bekledim. Türklcr ate§ kes Fitne (nifak anlamma) -
rar m1sm1z, neden bu kadar mi!ilerdi. Arabozma 
k1sa ahyor? ikinci hatbm1z- Nihayet, ingiliz, Fransiz Fitnecu (Bak : Müfsid) -
dan iki nefer agir surette hatlanm.n birle§tigi yere gel- Bozutucu 
yaraland1. mi§tim. l§te Senegalliler! ßu- Fuzuli - Bo~una, haks1z, 

Hemen f1rlad1m. ikinci hat- rada, kar§tdaki Türk speri, yers1z 
tan geien Highlandeler bin- en ~ak on be§ metre mesa- Füceten - Ans1zm, bir-
ba~mm söylediklerini teyid fede.„ Kum torbalarr, hatta denbire 
ettiler. Bir Frans1z telefonu- bazen toprak atan bir kürek Fürce - Arahk, delik 
na dogru ko§maga ba§lad1m. bile görünüyor. Görünen kü- Filru - Ä§agt 
lngiliz neferleri oturmu§ sa- rege bir kur§un yapi§iyor. Serfüru etmek - Ba§eg-
bah kahvalbs1 ediyorlard1. Den!r tanhyor ve kürek bir m"'k 

Bunlar1 itekaka getiyor, daha görünmüyor. Füruht - Satma, sahm 
yolumu kesenlere k1saca ni· Ölürn kokan verler Fürumaye - Al~ak soylu 
~in ko§tugumu anlabyordum. i;:. d · Füru§ - Satan "iim i tamd1k bir muhit-
<;ay i~en neferlerin dizlcri teyim amma, burasi beni ü- Fiishat - Geni§lik 
üstünden athyarsk ko§arken züyor. lnsanm burnunun ta F esih - Gen geni§ 
baz1 ba§tm siperin di§tne ~·- dibinde, daimu ölüm kokan Fütur - Bezginlik 
!k1yor, her defasmda kum b r Fütüvvet - Ak1hk, cö-

ir yer. 1~te hatlar1m1zm 
torbaJarma ~arpan kur§unla- sonu. i§te tepe mestur yolu. mertlip 
rm sesi geliyor. Bizim siper- 1 1 2 1 · Füzun - <;ok, artik 

~te äg1m1. l§te Kere · 
lerimize yakla~rtikfa cesed vizdere ve i§te ölüm deresi. 
kukusu müthi~ surette kes- Ölüm deresinden geplmez, 
kinle~iyordu. Bu koku müte- · oraya ölüier abhr. l§te kuru, 
fesit bir bulut gibi her§eyi sak~lh ve pis kü~ük müs-
sar1yor, kaphyor, ilk hatlar1 t emlel e k itaab neferleri. .. 
adeta y1kayordu. Bu igren~ f§te Al~1tepc, o me§hur aga-
konu, s1cak ve zehirli bir eile apa§ikär görünüyor, k1zil 
ter kokusu gibi tebehhur infiläklerle süslü dumaular 
ediyordu. Sikerlerdekiler bu· 
nu o kadar ah§mI§larci1 ki 
Lu kokunun i~inde rahat 
rahat kahvalblarma devam 
ediyorlard1. 

Be'l, tabancamm k1hfm1 
tutmu~, mütemadiyen konu
§Uyordum. Türk ate§lerine 
maruz bir nohtaya geldim. 
Tcm ge~erken müthi~ bir 
gürültü oldu. Bir Türk mer
misi yamba§imda patlad1. 
Par~alan etrafa sa~rld1. Ben 
kendimi yere athm. <;ay te
keleri ve ingiliz neferlerinin 
dizleri üzerine aypi§bm. ~u 
dizler albmda kay1p gidi
yordu. 
Ü~ dört neferle beraber 

yuvarland1m. Ses seda gesil· 
di. Bir yerimiz agmyor mu 
diye kendi kendimizi dinli
yoruz. Toz topraga bulan
maktan ba§ka bir zarar1m1z 
yok. 

Üzerlerine dü§tügüm fngi
lizJeri b1rak1b yine yollan
d1m. lki ad1m ötede al sana 

tepeyi hertarafmdan sarmI§. 
Lar§1mdaki mestur yol Bo
gaza dogru iniyor. 

Bogazm sakin ve mavi su
larmm serinligini gözlerimle 
hisscdiyorum; sanki ellerimi 
bahrm1§ gibi. Bu mavi sula
rm kurumu§, yanml§ ve kan
lanmI§ gözbebcklerime sürün
dügünü duyar gibi oluyorum. 
Bu mavi sularm güne§ten ve 
kumlardan kurumu§ ~ehremi 
ok§ad1g1111 hissediyorum. Fa
kat deniz de cesed kokuyor; 
~ünkü denize gide mestur 
yol da ölülerle kaldmmlan-
m1~br. 

Bizim Avenue Natiouale 
(Milli cadde) isimini verdi
gimiz mestur yola geldim. 
Burada onlardan, cesedler
den ba§ka bir§cy yokl Say1-
lam1yacak kadar ~ok! Tek 
canh insan yok; fakat üzer
lerinde yürünen ko~ulan, dö
gü§len salk1m salktm ceset
ler dolu. 

(Arkas1 Var) 

~~*~*«»«*«*:~*« «»«» *«»«»«~ ! BeynelmilelParis pa ay1r1m * 
~ ziyaret ediniz ~ 
§ 1_? MAYIS:AN 3 HAZIR~~ 1~3~ E _!<ADAR ~ 
:A: Fazla n1alun1at aln1ak 19111 Jz1n1r J ... rans1z lfc 
§ Ceneral !\?nsolosluguna vcya lzn1ir ~ 

~~;;~~~~:~~~~~~~;~~~~~*«! 

G 
Cabavel - Kahn kafahk, 
Gabi - Kahn kafab, man 

kafa 
Gabgab - G1d1 
Gabni f ühi§ - A~1n al

da tma 
Gadr - Yaz1k 
Gadretmek - Y az1k et-

mek 
Gadrolmak - Yaz1k ol-

mak 
Gaddar, zalim - Güce-

men 
Zulm - Zulm (T. Kö.) 
Gaflet - Dalgmlik, bo~ 

bulunma 
Gaflet etmek - Dalgmh

ga gelmek, bo§ bulunmak 

( Arkas1 var ) 

Resmi tatil 
günleri tesbit 

edildi 
Ankara (Hususi) - Resmi 

tatil günleri hakkmda bir 
kanun läyihas1 haz1rlanmt§hr. 
Läyihaya göra Cumhuriyet 
bayrammda Ü'r gün, ilba§m
da iki gün 23 Nisanda bir 
gün 1 May1sta bir gün §eker 
bayrammda ü~ gün ve kur
ban bayrammda dört gün 
tetil yap1lacakhr. 

Hafta tntili de Cuma ola-
rak kalmaktad1r. 

--=-s":Jl!i~-• 
stanbula 

HOO l~on1en sevvah1 . „ 
<reldi 
~ 

Istanbul (Huscsi)-Romaya 
banderah Da~ia vapurile dün 

J(eder 
Kü~ük Cevdet, mektepten 

<lönü§te ~ok ne§'esizdi. An
nesi merak etti: 

- Neyin var, ~ocugum? 
Keyfin mi yok? 

- Hay1r, annel 

- Peki, niye durgun du-
ruyorsun? 

- s=zim besah hocas1, 
ag1r hasta, diyorum ya.„ 

.. - Vah za valli adamcag1zl 
Olmü§ mü? 

- Hay1r iyile§mi§l Bugün 
mektebe geldi ve bizi derse 
kald1rd1. 

A~k 1'l~1nsin1i 
Kalplerde bir bo~luk var, 
Bülbül gülünü arar, 
Her göniil ister bir yar, 
Äf?k mevksimi gelince. 

Naz olur niyaz olur, 
Du da klar kiraz olur, 
Daha sonra yaz olur, 
A~k mevsimi gelince. 

Bu mevsim pek tatl1dtr, 
S evmek iki kathd1r, 
Gönüller kanathchr, 
A~k mevsimi gelince. 

Büibül öter gül i~in, 
Ben de bir sünbül i~in 
Gül yanar bülbül i~in, 
A§k mevsimi gelince. 

Za1nane kad1nlan 
- Bugün her istedigini 

ald1gma, bir§ey unutmadig1~ 
na emin misin? 

- Ncden sordnn? 

- Cebimde bir iki lira 
kalm1~ ta .. 

izu\ir ikinci hukuk mah· 
kemesinden: 

Feride verili Nahit Hilmi 
tarafmdan kocas1 sab1k Halk 
Firkas1 ba§ kätibi Ziya aley
hine a~1lan bosanma dakas1-
nm tebligah ikametgäh1 
me~hul bulunmas1 hasebile 

ilänen icra cdi1äigi haldn 
muayyen günde gehnedigi 
ve yazt ile de bir itirazda 

bulunmad1g1 cihettc davac1 
vekilinin istcgile aleyhide 
g1yap karan ittihazma ve . 
karar surcti mahkeme divan-

1 

h~nesine talik edilerck tah-

1

1 
k1kab 6/5/935 Pazartesi gü
nüne b1rak1lm1~ oldugundan 
müd-lealeyh Ziyanm mezkur 
giinde saat 10 raddelerinde 
asaletin veya vekäleten 
haz1r bulunmas1 aksi takdir-

de tahkikab ve mahkemesi
nin g1yaben ceryan edecegi 
H. U. M. kanununun tebli
gat faslma tevfikan teblig 
makamma kaim ohnak üzere 
ilän olunur. 1258 

~ 

fstanbula 600 Romen seyyah1 
gelmi~tir. Dün geien sayyah
lar i~inde Türk-Romen dest
lugu cemiyeti äzalan Univer· 
site talcbeleri, avukat, dok
tor ve bir~ok maruf ~ahsi· 
yetler bulunmaktad1r. 

Oün gelen Romen seyyah
Ian r1hhmda Halkevi ve 
Univcrsite)i gancler ta!'afm
dan kar~1lanm1§lard1r. Bir 
hafta kadar istanbulda kala
caklard1r. 

Frans1z cl~isi, \" unanhlann baz1 lin1anlar1n~ 
111ayin dökcce.~ini hükun1etine hildiJ'n1i~ti ! 
Bu yüzden parlämentoya : garlarm Yunanistam istilil" 

häkim olan gene Venizclos- rma mukavemet etmekti. 
tu. 0 da, artik memleket Harbin ba§langicmda, frsf 
hrfkm1 katiyyen temsil etmi- samn Alman ordusu taraf!J 
yen bir mecliste, ac;1ktan dan istiläsm1 uzaktan takif 
a~1ga hükurnete dü~manhk eden bir~ok bitaraflar gibi 
ediyordu. Y egäne ~are mec- §Üphesiz, o da Almaolafl' 
lisi feshedip yeni intihap durdurulmadan Parise gire' 
yapmakti. Bu, venizelistlerin ceklerini dü§ÜnmÜ§tü; fa1'•1 

ac1 tenkidlerine sebebiyet Marn meydan muharebesin' 
verdi. Scferberlik münasebe- den sonra, harbin mü~kii~ 
tile 250,000 se~ici•si!äh al- b!r §ekil ald1gm1, AlmanY'' 
tmda idi. Hükumet, buna mn tekrar Paris üzerine sii' 
~are olarak rey sahibi asker- d1racak kuvvette olmad1g11l1 

bilmukabe itiläf devletleriniO 
de Alman müdafaa hatJartßl 
yar1p Paris üzerine yüriilJJe' 

Jere, hususi mezuniyet ver· 
megi kararla§hrd1. Buna da 
ittifak~1lar muhafelet ettiler. 

1 Saray Ordusunun yam a~1k 
kahr, dediler. Venizelos 380 
bin (?!) ilk sei;ici siläh altm

da iken yap1lacak intihaba· 
hn hakiki bir se~im olmaya -
cagm1 söy)iyt!rek protosto 
etti. 

YUNANiSTAN SÖZDE 
BlTARAFTI 

ge käfi asker ve cephane~ 
bulam1yacaklarm1 anJaau~ll· 
F azla olarak, itilaf devletle' 
rinin Yunanistandaki poJiti• 
kalarmm kan~1k ve aheok' 
siz oldugunu görerek, bu it' 
tifakm, mü§terek nihai zafe' 

ri kazanacak kadar u~"~ 
müddet ya~1yabilecegindetl 
~üphe etmekte kendini hat<· 
h buluyordu. 

0 stralarda Yunanistanda 
vöziyet ~öyle idi. 

Halkm büyük ekseriyet Harbden sonra, 1920 der 
harp '.istemiyordu. Kral bu sahrlarm muharirinin dos 

Kostantin halk arasmda bü- tu olan bir Frans1zla görU' 
yiik sevgi kazanmi§b. Bu ta· ~ürken Kral birdenbire, on• 

' rihlerde Kralm nüfuzu, en §U suali sormu~tu: 
yüksek zamamm ya~iyordu. - Vatanda~larm1zdan ne' 
Krahn ve Yunanistanm bi- kadan, 1918 baharma kad•'' 
tarafhg1 sözde kahyordu; ha itiläf devletlerinin galip ge' 

k.k f ·1 f d leceklerine idamyordu? 1 atte h ä evtetlerine 
yard1m ediyordu. itiläf dev- - <;ek aZ1 ••• 

!eHeri, Kralm te~riki mesai - 0 Halde, zaferimizde~ 
teklifJerini, bu teklifler bir §Üphe ettig1miz i~in biz YtJ' 
tak1m §artlara hagh oldugu nanhlar1 müahazeye hakk1n1• 

i~in rccdedilmi~ti; Fakat Kral var m1 ? Eger, itiläf devlet' 
hu devletlere, kärekät bak1- lerinin tarafm1 iltizam etsef 
mmdan her türlü kolayhg1 dik ve nihayet, harp kaybe' 
göstermekte devam ediyor- dilseydi, halimiz nice olurd"? 
du: hattä Yunan toprakla- Kral Kostantinle teiJJS5 

rmda, Selänikte, bir üssülha edenlerin hepsi onun mercl 
reke tesis etmelerine bile dürüst, a~1k sözlü ve iki yii• 
ses ~1karmam1§b. Kralm mak lü bir oyun oynamaga kabi' 
sad1, ordusa ne kadar fena Jiyeti olmad1gm1 söylerler. 
miicehhez olursa olsun, Bul-- _ ~ ... f Arkas~ 

[Yavuzun kahramanhg1] -26-

Filo kumandanlar1 bir gün bütün Türlc 
donanmasm Marmarada toplanmasm1 emret" 
mi§ti. Yavuz ba~ta olmak üzere butün Türlc 
donanmas1 Marmara a~1klarmda toplanm1~t1. 

Yavuzda bulunan amiral bütün gemilerirt 
süvarilcrini Y avuza toplad1 ve onlara §U sÖZ 
lcri söyled1: 

- Y arm gece <;anakkale bogazmdall 
d1~ari§anya pkarak imroz adasma bir ak1Il 
yapacag1z. Bunun i~in her süvari kendisine 
verilecek vazifeyi yapmagama haz1rlans1ll· 
~unu iläve edeyim ki, bu emir gayet mab
remdit. „ 

Bu suvariler emirlerini ald1ktan sonra ge
miforine döndüler. Yavuzda yalmz Midilli 
kruvazörünün suvarisi kalmi§b. Ertesi güO 
yap1lacak baskm hareketinde merkezi sikiet 
Midilli'de idi. 

Midilli 1mroz adas1 koyunda bulunan io
giJiz monitörlerine hücum edecek ve onlar1 
top ate§i ile babrmadau harab edecek, sonr• 
yanlarma yakla§arak onlar1 arkasma bagb
yarak istanbula getirecekti. 

Bu vazifeyi alan zabit 20 inci as1rda böyle 
bir korsan hareketinin yap1lam1yacagm1 bi' 
liyordu. Eski zamanda korsanlarm yapb$1 
gibi bir gemiye rampa edib <'ßU kolaycJ 
baglamak Lasid bir ifi degildi. F akat cmit1 

emirdi. Amirahn emrine riayet etmek mec· 
buriyeti vard1. 

s 
0 

s 
ö 



Zengin 
Olmak 

fsterseniz „:r ..... -• 

. . Ja s~ 

Son dereee hassas, saglam, zarif ve damgali 
0turak terazilerimiz · geldi. Her terazinin 

f evkindedir 
!ATll YERI: Suluban civannda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
VDEMI$) Ticaretbanesidir. 

~~o!e~~r a~kas1ndan .ko§!,!!~~ 
rbai ife~ecilerde [M1lyonlar k11e] mabd1rlar 

En büyük ikra111ivc · ( 200,000) lirad1r 
~imdiye kadar misli görlllmemi1 olan ve bu 

.ieia 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
Plnngosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
~•dan anlat1lm11br. Bir~ok · vatanda1lar1m1z1 
~ atyln H 11 >J rinde zengin eden ugurlu (MIL-

ONLAR Kl$ESI) nden biletlerinizi tedarik et-
llelli& menfaabn1z iktizasandan oldugu biltecrübe meydana 
fliqnUHhr. 

Tqralardan talep edilecek biletler derbal ve muntazam 
~tte ve taahhtitlü olarak posta vasatasile sevkedilecegini 
- .... terem mtl1terilerime ilin ederim. 

Milyonlar Kitesi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

GOLD 
G 0 L T Altan lrq ba~aga, fsve~ ~eliginden 

milimetrenin onda bir kahnbgmda 
t.p~f ve dünyamn en eyi b1~ag1d1r. 

B1~klar1n ag1zlar1 l, 2, 3, 4 nurnarah 
~up, numara s1rasile tra~a devarn edilirse bir 
q1~kla sakala göre ok~ar gibi 10, 15, 20 tra~ 
0lrnak mümkündür. 
~k eyi olmu1na Ucuzluk SERGISINDE 

'-i'-en $emsi Hakikat 
'ts adedi yaln1z BE$ kuruttur. 
...... _________ 1iiLt2 - ... ~ ~ -~~:a..~~~ 

(Y avuzun kahramanbg1) -2 7-

Manitorlara pefine tak1p getirecek olan 
~eilerden k1rk dane cesur ve fedayi ne

ae~mitti. 
Bunlar, Midilli munitörlere yaklatd1g1 za
~ __i~eriye atbyacaklar, eski korsanlar gibi 
~erin efrad1m esir edeceklerdi. Bu as
.,..er balta ve bombalarla techiz edilmi,ti. 

'boxazm önü torpil dolu 
1. •• Plin ger~i haz1rlanm1,b. F akat lnroza 
........., gitmek mesale idi. 

Bir defa latanbulde o kadar ~ok ecnebi 
'tla'llalan verd1 ki, yap1lan en kü~ük bir ha
~et cuualar taraf1ndan dütmanlara haber 
eriliyordi. 
'- Saniyen bogaz1n etran dilfmanlar tara-

daa d6klilen torp llerle kapah idi. 
1-. Annral bogaz d11mda döküln olan torpil
~ krokiaini alm11b. Tayyarelerimiz deniz 
~de u~k bunlann yerlerini tayin etmif
~ Afati yukan hertey tamamm, yaln1z ;;::.:am muvaffak olup olm1yacag. meselesi 

Biletlerinizi 

· rMutlaka ... . 

S1hhat, kuvvet, kudretin 
Yegäne ihic1 FE Ri T kuYvet ~urubudur 

FERIT kuvvet 1urubu 
Beyin, Mide Kemik ve 
Smirleri kuvvetlendirir 
Romatizma, Ademi lk
tidar1 izale eder. 

Büyümesi ge~ kalm11 
gen~ k1z ve ~ocuklarm 

büyüaiesini temin 
<.fl e der 

Verem ve vereme isti
dad1 olanlarm kullana
cag1 yegäne kuvvet ve 
kudret ilic1d1r. 
BÜYÜK 

~i~csi 

60 
l{ t 1 r t t s t u r 

' 
Her eczane ve ecza 

depolarmda bulunur ,_. 

~:;::~ S. Ferit ~iF A Eczanesidir 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1S1 kadar yükselmi1tir 
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Ki§esinden: Ahn1z. 

Telefon:' 3497 
' 

<;orakkao1 354 No . 
Hasan Tahsin 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnet, ~ivek A~1s1 
PANSUMAN, $1RINGA 

f \:in müraat kabnJ eder. Her türJü teminat verilir. 
ELHA MRA sinemas1 yanmda $enhan No. 6 

Poker Play 

YALNIZ 

POUf 
TRA$ Bi~ fLA 

NULLANINIZ 

Her yerde satihr. Markaya dikkat 

------------------------------------------
Bu Pillerin En Tazesini 

lzmirde umumi deposu Suluhan civannda 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirainiz 

„@A~i·····••WW 

• TA YY ARE SiNEMASJ T3~~j0 ~ ~~/A :-· p-c...~ rt2 

l!i6,..,M2•~••••M•11111A1111JukH111aeoo 1 
tl E L ff A M R A ldaresinde Milli D • 

BUGON 
Milyonlarca dolar sarfile yapllan ve biiyük artiat 

V ALLA CE BERRY ile FA Y VRA Y 
ve yüzlerce sanatkirla binlerce figüran1n i,tirak 

ettikleri büyük filim 
41 Kütiiphane Sinemasmda • „ • 
411 Bu ak,am saat 20,30 da • Istiklil Ugrunda 1 2 BOYOK FILIM BIRDEN 1 • VIV A VILLA 

1 1 - Ziyafet Saat 8 de &; : Meksikablarm müstevli lapanyollann elinden istiklällerini 
411 zaman1m1z1n vakalar1m gösteren Frans1zca sözlü filim ~ : almak i~in yapbklan büyük ihtillli gösteren 
41 Bairollerde : lt • senenin en büyük filmi 

4 JEANNE MARLOV - JOHN BARRYMORE s ZULÜM - ilSTIPDAT - iHTILAL - IHTIRAS 
41 VALLACE BERRI - MADGE EVANS D • z A FE R ve A ~ K 

1 2 - Cöl Arkada§lan 1 · Aynca' 1 sizi kahkahalarla güldürecek F rans1zca sözlü Jilim 1 
41 L A U R E L ve H A R D Y „ 

1\1 i K i Periler Diyannda 
[ gülün~lü karikatür komik ] 

SEANS SAATLARI 

Hergün: ~5, 17, 19 ve 21,15 biitün bir gece kimse 
ayku uyumad1 

0 1ece Abahlara kadar kimsenin gözilne 
tirmemifti. Herkea biy&k bir heyecan 

1 llive Olarak: PARAMOUNT JURNAL i • 
4I ( cnmartesi günü degitir ) 

1
. 

1 Bugün 15ve17,SO seanslannda: AVLANAN GÖNÜL, 
t1 ve 16,30 - 19 seanalannda: CASUS KALBI .... • 

Pertembe : 13, 15, (Mektepliler seans1) 
Cuma: 13 te ilive seans1 vard1r. 

FIATLARDA ZAM YOKTUR 

l!ll•••······„·····„„ •• „.00 
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Kapanan 
i(if.'fr:'J-'i":li1r-:li":i M ekte b ler 
~I ~lJI 3'1..:L.:!U.&3:1 Ekallivet mekteblcrin-

~~ de;:t~!~~,o~t~.~~~pa~;~~r 
1\hnan tersaneleri köyündeki 11 Notr Dam Dösi-
Istanbul - Alman tersa- yon„ muallimlerinin maa§m1 

nelerinin, geceli gündüzlü dahi veremiyecek bir vazi-
~ah§hklar1 Paris'ten haber yete dü§tügünden mcmleke-
veriliyor. timizdeki faeliyetine bir da-

ISMET iNÖNÜ ha ha§lamamak kaydilc ni

Ankara - Ba§bakau Ge
neral ismet inönü, may1sm 
15 „inde „Nazilli'ye giderek 
orada ~ah~acak olan fabri
kanm temelta§1 merasimint 
yapacakhr. 

üc; FRASIZ HARB GEMiSi 
Istanbul - Frans1z donan 

masmdan Jandark kruvazö
rü ile iki harb gemisi 30 
may1sta lstanbulu ziyaret 
edecektir. 

SOFY ADA <;ARPI.5MALAR 

Istanbul, - 1 May1s ame
le bayram1 münasebetile Sof
yada komünistlerle zab1ta 
arasmda müsademeler olmu§
tur. Komünistler, Sofyamn 
muhtelif yerlerinde nümayi§
ler ve beyannameler dag1t
IDl~lard1r. 

Vukubulan ~arp1~m1§lar ne
ticesinde komünistlerden 10 
ve jandarmalardan iki ki~i 
ölmü§tür. Bulgar zab1tas1, gü~ 
halle asayi§i temin edebil
mi~tir. Nümayi~~i ; komünist
lerden bir~ok kimseler tev
kif edilmi§tir. 

t~ KANUNU 
Ankara - j§ kanuuu lä

yihas1 bitmi§ ve Kamutaya 
"erilmiftir. Y aklnda müzake
re edilecek olan bu kanun 
:läyihas1 bitmi~ ve Kamuta- · 
ya verilmi~tir. Yakmda mü
zakere edilecek olan bu ka-

• 

hayet verrni§ ve bu i§i dün 
kültür ~evirgenligine bildir
mi~tir. Notr Dam Dössiyo
nun kapanmasile a~1kta ka
lan talebe kültü müdürlügü 
tarafmdan muhtelif okullara 
dag1hlm1§hr. 

Sen Jan Batist, Sen ispri, 
Sen Piyer, Setüfen, Sen Jan 
Drak mektbleri de umumi 
imtibanlar1 müteak1b tedri
sata nibayet verecek memle
ketimizi terkedcccklerdir. 
~ehrimizdeki ekalliyet mek 

teblerinden baztlan da para 
s1kmbs1 yüzünden tedri.,ah 
terketmege karar vermi§ler
dir. 

Kapanacak ekalliyet mek
tepleri arasmda Balat Mu
sevi mektebi, Ortaköy Mu
sevi mektebi, Haydarpa§a 
Musevi mektebi, Pangalhda 
Artakiryan Ermeni mektcbi 
ve diger baz1 Rum ve Ermeni 
mektebleri de vard1r. 

Haydarpa~adaki Musevi 
metebi de bugünden itibaren 
tedaisata nihyet vermek mec 
buriyetinde oldugunu dün 
muallimlerine teblig eylemi§
tir. 

""""""'~ ................ .....,. ......... """""""""""'"'~-
nun 146 maddeden ibaret-
tir. 

MISIR KABiNESi 
istanbul Kahireden haber 

veriliyor: Ziver pa§a kabinesi 
istifa etmi§tir. 

·r Ermeni lstanbul'da Zengin 
•• 

Kad1n1 01 ü 
Istanbul [Hususi] - Yeni

mahallede oturan Elmasyan 
admda zengin bir Ermeni 
:kadm1 paras1 ve miicevher
lerine tamaan feci bir surette 
öldürülmii~tür. Elmasyan, her 
gün kom§ularma misafir gi
dermi~, kom~ular1 Elmasyam 

l elde etmi§lerdir. 
Kendilerinden §Üphe edi 

len 7 ki§i de nezaret altma 
ahnmn§br. 

Y ar1nki spor 
Hareketleri 
Y arm Alsancak spor alam 

tarihi günlerden birini daha 

( Halkm Sesi ) 2 MAYIS 
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Karst ~ §iddetli zelzeleler oldu - Bir~ok Afyon . 
evler y1k1ld1 - 6 ki§i öldü - kaybolanlar var Jap~~)~~Y~ (~a yen• 
Kars, 1 [ A.A) - Bugün 1 smh merkezi Yaghpmar na- l ler gönderilmi~tir. ~iddetli hn Sclh~ 'ar · 

iki saniye süren §iddetli bir h;y .!sile gerileiinde daha rüzgärlardan telefon direkleri 924 y1h i~inde limanuniz· 
yer sazsmbs1 olmu§tur. Sar- 1 §iddetl i ve sürekli olmu§tur. koptugunden zayiat ve hasar f dan Habe§istana 1000 kilO 
smb 13-14 merkezden duyul Buralarda bir\:ok evler y1kil- derecesi tamamile ögrenile- 1 afyon ihra~ edilmi§tir. M1ntt 
mu§tur. Kors'ta hükiimet j mI§, on iki ki§i kaybolmu§, memi§tir. kam1zda yeti§en afyonlar soO 
konag1 ile bir~ok yap1larm a 'b ~>c u\: oln ü 1tür. Kars un fabrikasi sahibi aylar i~inde istanbulu göo• 
d1varlar1 ~atlam1§, baz1 evler Feläket yerine doktor ve bay Hamid feläketzedelere derilerek istanbul yolile ib• 
ve d1varlar y1k1lm1~br. sihhat memurlari ve yarah- ilk yard1m olmak üzere 10 ra~ olunmaktad1r. J 
Ü~ ki§i ag1r yaaahd1r. Sar- 1 lar1 ta§tmak üzere otomobil- ~uval un gön ~ ermi§tir. Uyu§htrucu maddele inbi• 

1~1 11 ••11 1i;11 11;1 1;~ 1i;i1 11~11 1'!;'.'1 1i;•1 " '!;1f 1~11 11; 11 llJ;!' ' sari Japonyaya afyon ibrael 
11„,,11 1111 111 11,„,:J 11. ,1 h 11111 11111111 11 •• 111 l11u11I II u1 111111!1 11111111 U1odll lt 11 111 f 

M 
i~in yeni bir anla~ma yap1 · 

oskova 1 ayRS §e iklerinde Adapazar1 mt~br. May1s ay1 iirinde Ja• 

50 mil su··rat a g1·de t eled1·ye ponyaya 1200 kilo afyoll ar ihra~ olunacakbr. 
Maskova, 1 (A.A) - Röytcr ajans1 muhahiri bildiriyor : M 1• • 
Sabahleyin bir Mayis büyül1': askeri nümayi§lerinin icras1 ac ISI 

s1rasmda K1z1l meydanda her sm1ftan 660 tayya1·e u~u§lar Adapazar1 1 (A.A) - Be-

Sovye.t 
San'atkarlar1 yapm1§lard1r. Bay Sitalin elrafi yüksck SovyP.t memurlarile lediye meclisi 935 y1h bud-

ihate edilmi§ oldugu halde Lenin in mez" r1 önünd e ayakta cesini 8,895 lira olarak onay- Sovyet Rusyamn opera "e 
balet san'atkärlari bu ak§alll 
§ehrimize gelerek kar§ilana· 
cakbr. 

duruyordu. Meydanda s1ralanm1~ olan se~ilmi~ alaylar Sta- lam1~. toplantdarma son ver-
Jinin önünden g-e~tiler. Motorla~mt~ s liih lar tankla rla tcmsil mi~tir. 
edilmi§ti. Eu tanklardan ikisi sey• edenlcrin h ayret ve he · 
yecam arasmda saatte 50 mil süratle meydnm dt.·vretmi~ 

lerc\ir. 

Deniz i, 
mah 

e §iddetl1 
"'lAta z rar 

• l r 
rer 

A 

zg r 
• 

• 

Denizli, 1 [n.A] - Otuz saattanberi kuvvetli bir ruzgar 
esmektedir. FJrtma halinde devarn ctmekte olan ruzgär, 
baglara ve meyva bah~elerine zarar vcrmistir. Hava 1sm
m1§, derece gölgede s1f1rm üstünde 27 dereccyi bulmu~tur. 

nebol ... 'n _ 
inebolu, 1 [ A.A ] - Nisan ay1 i~inde buradan yabanc1 

memleketlere yap1lan ihracat 242 ton 50,900 lirahk yumurta 
fsprnyaya, 56 ton 11,600 liralib yumurta Trizesteye, 20 ton 
2,100 liraltk elma iskenderiyeye. Tiirk limanlarma ya'p1lan 
1989 ton 78,955 lirahk muhtelif e~ys!ar. 'apilan 1hracat 
muhtelif memleketlerde 700 to i 113,000 lira dcreccsindedir. 

yet s 'a 
mütev1cc 0 en 

a yr1 ... ._... ....... _r 

z • 
I~ 

Ankara 1 (A.A) - Moskova büyük akademisi devle t 
tiyatrosu artisleri bugün ögle trenile izmire gitmi§ledir. 
Dost memleketin biiyük artistle.i durakta d1~ ve kiiltür 
bakanhklar1 bususi kalern müdürleri, matbuat U. Mild. ve 
halkevlcri ve Ankara hf1Ikevi ba§kanlari, Sovyet büyuk el
\:isi ve el~ilik ileri gelenleri ve bir \:Ok dostlar1 tarafmdan 
ug:irlanm1§ ve bayanlara ba§bakan ismet inönü, matbuat 
U. Müd. balkevi namlarma ~i~ekler verllmi§tir. riatbuat 
U. Müd. ayr1ca arbstlere Ankaranm birer albümünü hediyc 
etmi~tir r 

~~~~ ~~~Wl 1 

Türk - Alina tic~~rA ~~übad~le 

• 
Kurultay1 i<;in her 

tara f'ta h1z1rhk 
lsparta, 1 (AA) - C. H. 

P. Viläyet idare heyeti top
lanarak 9 may1sta a~1lacak 
olan dördiincü büyük parti 
kurultaymm a~1h§1 münase
b etite yurd i~indc büyük bir 
§enli~ yap1lmas1 i~lerini ko
nu~mll§ ve partinin cn kü~ük 
kollarma var10c1ya kadar o 
güne ait yap1la.cak i§ler hak
kmda di rektifler vermi~tir. 
Bu büyük günün kutlula11-
mas1 i~in ~imdiden Cumhu
riyet Halk Part isi bütün te§
l,d lätlariyle haz1rhklara ba~

m1~hr. 

Fisaf irler 3 bayan artist 
olmak üzere 13 ki§ilik bit 
grubdur. Misafirler Egepa
lasa misafir edilecek ve ii~ 
konser verilecektir. Misafir 
ler Cuma günü talebe spot 
bayramm1 ziyaret edecekler
dir. 

ilk temsil Cumarteri ak~a· 
m1 st?at 21 de Halkevi sillon
larmdn verilecektir. 0 gece 
Halkevi Türk ve Soviyel 
bayraklarlle donahlacaktir. 

Otobüs 
Seferleri 

Dün Kordon Tramvaylatl 
i~lememi$; buna mukabil oto· 
büscüler birligi halkm Kot" 
donda seyri sefer ihtiyab1n1 

<;e~me Malmüdürlügünden: temin edecek tertibat ahn1~" 
~artnamesi mucibince 1hca- br. 

da kain istanbul otelinin ta- Dün sabah saat altidall 
miri 250 lira muhammen be- itibaren gecenin saat yirl1li 
del ile münakasaya konul- dördüne kadar her Ü\: daki• 
mufJtur. Eksiltme 4 - 5 - 935 kada bir otobüs bareket et" 
Cumaert\; si günü saat on tirilerek halkm ihtiyacma ce 
be§te <;e§rne malmüdürlügün vap verilmi§tir. Tramvay du· 
de yap1lacakbr. Yüzde yedi rak yerleri ötobüslere dura1' 
buf_;.uk teminat olarak on se- yeri ittihaz edilmi§; dura" 
kiz Hra yetmi~ be§ kuru§ yerlerinde halk olmasada ot0 

verilecektir. (1210) (17) büsler tevekkuf e1mi§lerdir· 
~.-.Mi~L~~~-~-.;;...;;_--~ ; 
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bir haftadanberi ~örmeyince 
merak etmi§ler ve polise 
haber vermi§lerdir. Po1isler 
kap1yi ~alm1~lar, evden bi~
bir ses gelmeyince civardan 

ya~ayacak dünkü say1m1zda 

yazd1g1m1z mektebler arasm

deki büyük atletizm bayram1 

yap1lacak. Cumhuriyet Halk

evi spor §ubesi tarafmdan 
taertib edilen bu bayram 

ve tediyat pirotok 1 i za. ~ndi 
(Yavuzun kahramanhg1) 

ve sevin~ i~inde irtesi günün gclmesini bek
liyordu. Dü§mandan intikam almak, ab b&J 
ne kadar büyük bir saadet olacakb: Koca" bir ~ilingir ~ag1rarak sokak 

kap1s1m a~hrm1~lard1r. Zab1ta 
memurlar1 evden i~eri bir 
ad1m atar, atmaz pis bir 
ölü kokusile kar§1la~m1§lar 
ve bir cinayd kar§1smda 
bulunduklarm1 anla1nt§lard1r. 

Ev aranmt§, zengin ve dul 
kadmm cesedi haläda elleri, 
ayaklari bagh ve vücudünün 
bir~ok yerlerinden bereli ola 
rak bogulmu~ bir halde bu
lunmu~tur. 

Yap1lan muayesinde bun
dan dört gün evvel öldürül
dügü anla§1lm1§hr. Cesed 
Marga kaldmlm1§, tahkikate 
ba~Cnilm1§br. 

Vak'aean haberdar edilen 
Polis müdiriyetinin mütehas-, 
s1s memurlar1 Y enimahaile-
deki eve gelerek dagm1k 
bulunan ev C§yasmm üstün
deki bir~ok parmak izlerini 
alm1~lar ve bu suretle me~
hul bulunan katillerin mey
dana ~1kmas1 i~in bir ip ucu 

bütün izmir §irrdiden büyük 
bir aläka güstermektedir. 

Herhalde yarm Alsancak 

alam §imdiye kadar görme

digi zengin bir spor günü 
ya~ayacakhr. 

Atletizm müsabakalarmdan 

maada sabahleyin saat 9 da 

ayni sahada J\ltay - Göztepe 

(B) talc1mlan, saat 11 de iz

mirspor - Altmordu (B) ta

k1mlara arasmdaki lik ma~
la-ma devam edilecektir. 

Halk sahasmda saat 9 da 

Buca - Türkspor, saat 11 de 

K. S. K. - ~arkspoz (B) ta
k1mlan arasmda lik ma~lar1 
yap1lacakhr. 

Yine Halk sahasmda saat 
17 de Muhtelit tak1m ~ah§
malarma devam edecektir. 

~~~~~~~~~~-oo - ~ 

1 Bastaraf1 1 incide . 
rihli 1 inci müzeyyel itiläfta 
kahlanm1z i~in mevcud tah
didad kald1r1lm1~hr. Alman 
gümrükleri ~imdiye kadar 
metro murabba1 sikletini tcs
pit etmek i~in bunlarm püs
küllerini de nazara alarak 
öl~üyor ve bu suretle metro 
murabba1 sikleti azalan hah
lar1m1z tenziläth gümrük res
minden istifade edemiyordu. 
Bundan sonra püsküllerin 
hesaba kahlmas1 temin edil
mi§tir. 

Almanyaya birinci müzey
ycl itiläfta mevcut siklet ve 
ebad takyidah dolayisile ga
yat az ihrac olunan hah ta
dii ve sun'i ipektcn hahlan
mtz i~in bu takyidab kald1-
r1lm1§ ve her takvim senesi-
ne münhas1r olmak üzerc 10 
kental ithal müsaadesi ahn
m1§br. Y ani bu hahlardan 
i~inde bulundugumuz sene 
zarfmda 10 ve önümüzdeki 

sene zarfmda mukaveJe fes
hedilse dah: ilk 4 ayda 10 
kental itha l hakkma malikiz. 
Bu hahlarm gümrük muame
lesi mü!ltcrekcn tespit edile-

cek tek bir gümrük bürosu 
tarafmdan yap1lacakbr. Hah
lardan mada gümrük rcsmi-

nin yüksekhgi dolay1sile ih
racah mii~külata ugriyan no- ' 

hutlarnmz if_;.in de teshilät 
temin edilmi§tir. 

1 Mayisten itibaren Al
manyaya ithal ediiecek Tiir
kiye nohutlara yemeklik da-

hi alsa cüzi dahi olan yem
Jik gürnriik resmine tabi tn
tulacakbr. 27 Mayis 1930 
tarlhli ihracaat mukavelena
mesine baglt olan ve 19 Ni
san 1924 tarihli müzcyyel iti 
lafa alman B. konsolidasyon 
listesi yerine de cüzi tadilat 
la yeni bir B. listesi kaim 
olmu§tur. 

man toplanm1zla ~u dü§man gemilerinini dilik 
de§ik edebilsek ! ... 

Arhk kimse korku nedir bilmlyordu' 
Kimse torpile ~arpmak ihtimalini habrma bile 
g ctirmiyordu. 

Ertesi giin Adalar a~1gmda bir manevre 
yapJld1 ve bütün levaz1m tamamland1. Bunlll> 
ikinci bir gayesi de casuslar ~übhe verme" 
mekti. 

Arhk ak§am olmu§ sular kararmaga bat• 
a m1~h Nihayei Yavuz i~aret verdi: I 

-- istikamet <;anakkale ! 
Arhk gemilerde bütün 1§1klar sönmü~, eil 

önde Midilli oldugu halde Bogaza girilmi§ti. 
Midillinin pe§inde torpitolar ve en sonuJJ" 

da Yavuz ilerliyordu. Gece yans1 oldok0 

zarnan donanma <;anakkaleye varm1~b. Saba" 
hm karanhgmdan evvel bizim torpil batt101 

ge~erck bogazdan d1§ar1ya ~1k1lacakb. 
Nihayet birer birer bizim torpil batlat1 

ge~iliyor. Bunlar öyle dar yollar ki, kü~ii1' 
bir dikkats1zl1k bütün bir geminin havaY' 
u~masma "sebeb olabilirdi. 

Donanma Ege Deni-
zine A~1l1yor 

Y olgösteren mainciler donanmayi Boj•" 


