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Sahib ve Ba§muharriri 

SIRRI SANLI 
l D AIR EH AN ES I 

lz111ir Birinci BEYLER 

SOKAGINDA 

Dercedilmiyen evrak iade 
edilmez 
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N e§riyat Ämiri SIRRI SANLI 

· · .. ~-~.ABONE SERAiTi 
Seneligi 7, Alb· Ayhg1 4 

Lir(\d1r, Günü Ge~mi§ 
Nüshalarm Beheri 

1 5 Kuru§tur. 
( Halkm Sesi ) Matbaasmda 

Basilmt§br 

ri~B:ARSTA A 
ingiltere 
kral1n1n 
Y1ldönümü 
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BA Y ~ÜKRÜ KA Y A :Bay Fiandenin KAMUT A Y MÜZAKERELERiJ 
1 

o" kar-s -m-1n_t_a_k;~7n_d_a-ki büyük Kolu Kirildi : inhisarlar idar~s_i_n-in_1_9_3_5_g_e-
·: felaket hakk1nda izahat verdi „ 

1 liri 42,157,000 tahmin ediliyor 
;ti' A. nkara 4 (A.A) - Ka-
ie~ ltlulay1n bugilngü toplantt-

,,. ~llda ii; i~Jeri bakam ~ükrü 
aya Karsda olan yer dep• 

i•e 

lt' 

bir hüzün ve ac1 uyand1rm1~
br. Hühumetimiz taz!yet bi
lemektedir. En büyük taziyet 
edilecek makann a!i heyeti
miz oldugu ic;.in ben büyük 
mt!Cli'>i taziyet ederim. 

Memeleketirnizin yüksek 
aläkasmd:m dogan faaliyet 
bu ac1y1 unutturn.caktir. Ma
ha!Ji tedbirler hükumetin 
ald1g! tadbirler ve k1ztlaym 
her vakit oldugu gibi bura
yada yeti~mesi mad di k1sm1 
az zamanda telafi edecektir. 
Önürnüz yazdir. 

0 havalide bahar ba~la-j, 
~U mak üzeredir. Halk fazla 
il• ishrak ~ekmeden en yakm 

0
, _ bir zamanda ~ab albna ah-

„a t caktir. Yalmz telafi olunam1 
" tnrnesi hakkmda ~u izahab k b 

\lerrni~tir. yaca ir~ey varsa kiymet1i 
z1 S vatanda§ilanm1zm bu vesile 
10 '8 aym arkada§lanmt ile vefatland1r. 

'1· .üyük meclisi acikb bir Ba§ikan - Meclisiäli bu 
ll' .~diseden haberdar edece- haberden teessür duymu~tur. 
~· ~tn. den doJaya ~ok mütees- 1· „ d db' 1 l k d 8i caue en te 1r er a ä a ar 

rtrn. Güzel yurdumuzun en makamlar ve hay1r müesse-
:: aiiiel bir yerinde yer dep- seleri tarafmdan almaaak ve 

"enniesi oldu. Vatanda~lari- käfi yard1mlar yap1lacakbr. 
.tll 1111tdan bir i;oklar1 vefat ----~ <>-+----

!!' tttiler. Ayni zamanda zayi- 1• t J d 
ie ktta ehemmiyetlicedir. Fakat 1 a ya an 
~ ll~bedilen mahn k1ymeti ne kukurt geliyor 

~ rsa olsun tek bir Türkün 
~- •Yabna degmiyecegi i~in Ankra, - izmir bagc1lnr1 
'' 

011ä kaydetmiyecegim. ihtiyac1 i<;in italyadan A. A. 
1~ , ay ~ükrü Kaya bundan kalitedeil 1000 torba kükürt 
.S lltira feläket mmtakasmdan 10 may1stan evvel izmir li-
J' ~elen telgraflar1 _okunmu§i ve manmda bulunacaktir. Kü-
•' tll SÖ ) • d . . k" . ' ''k ' , z erme evam etmi§ibr: urtlerm u v~s1ta de gön-
t' A.rkada§1lar, derilmesi i~in Italya kükürl 
' ,au vak'a memlekete derin · firmalarma telgraf ~ekilmi§tir. 

'9i&:&aä~~~3P '5~}:~-~~~~-·.::!.,.;.~~>t'.'.l':'.~ 

(Yavuzun kahramanhg1] -33-

\r lbgiliz gemilerinde ayakta dura bilenlerden 
Ir ka~ ki~i toplarm ba§ma ge~erek MidiUiye 

hir ka~ salvo yaptise cle bunlarln hi~ birisini 
8'ttniye isabet ettiremediler. 

. fngilizle . son iki salvosundan sonra tama· 
lilile sustular. 

Koca ingiliz gemileri tahta par~alan gibi 
hn1yorlard1. Gimilerin mürettibab arbk Y' -
t!lacak hi~ bir h; kalmad1g1m anlayarak 
h •re~ birer denize ahhyorlerd1. Sasildeki 
alk da korkudan deh~et it;inde kalm1:Jlard1. 

~eirkes evlerini terk ederek daglara kat;1yor
lll'd1. Limanm i~i karma karu~1k olmu§tu. 
d ~ihayet ingiliz monitörleri birer birer 
b en1zin dibine gitmege . ba§ladalar. Limanda 

1.J)unan ticaret r gemileri de ayni ak1bete ug
klltn1§lard1. Biraz sonra denizde bir tek gemi 
alniami§b 

8u müddet zarf1nda 
Yavuz yapm11t1 

Midill: ingiliz gemilerini batirmakla me§
~\J) ikent Yavuz da adanm diger tarafmda 
1.Jlun.an tayyare, telsiz istasyonJanm cephane 
'rtt~arlarma imha etmi§tir. 
k lngilizler hi~ beklemedikleri bu ani baskm 
'r11~1nda ne olduklar1m §a§1rm1§lard1. 

\' avuz bütün ingiliz cepanelerini, tayyare 

BAY FLANDEN 
Paris 4 (AiÄ) .-- Röyter 

ajans1 bildiriyorj 

Ba~bakan bay Flandenin 
sol kolu kmlmt§br. Yara 

tehlikeli oldugundan saghk 
ve durumu indi§eli degildir. 

Hi~ bir ihtilat tehlikesi 
yoktur. 

~ ~ 
~~ ~ 

Ankara 4 (A.A) - Ka- • kanmm izahatmdan sonra 
mutaym bugün Fikret Sila- j kanunun maddeleri okunmu~ 

. ym ba~kanhgmda yapm1~ ol- 1 vc inhisarlar dairesinin 935 
dugu topJanhda baz1 saylav- y1h masraflan kar~1hg1 oJa-
larm t~~rii masuniyetlcrinin rak 7.421.513 lira tahsisat 
kaidm!mas1 i~in vaki taiep- kabul edilmi;;tir. id:irenin 
lerin dcvre sonuna b1rak11- 1935 y1li ~pliride 42.157.000 
rna1arr hakk-ndal-i muhtelit o!arak tahmin o!unmu!jtur. 
enci.lmen mazbatala. 1 okun- Denizyollar1 i~letmesine on 
mi1~ ve onaylanm1~hr. 

Ankara ~ehri imar müdür
lügü Ankara yük::.ek ziraat 
enstitUsü ve Evkaf umum 
müdürlügi.l 1934 y1h büt~elc~ 
rinin maddeleri arasmda mü
nakale yap1lmasma aid ka
nunlar 011aylakd1ktan sonra 
inhisarlar jdaresinin 935 y1h 

1 biitr;esinin müzakeresine ge
~1lmi~tir. 

Müzakere esnasmda müua

kasalar clmu§, giimrük ve 
inhisarlar bakam sorulan su
allere cevab vermi~tir. 

Gümrük ve inhisarlar ba-

y11da on rnilyo:1 !irallk yeni 
vapur a!ma tahsid:ih veril
mcsinc ve askeri ve mülki 

tekaüt kanununa ek kanun 
läyihalarmm ikinci müzake
releri yap1larak onaylanm1§
br. 

Bundan sonra dahi!i tel
graflardan almacak ücretle-

rin Baymd1rhk Bakanl1gmca 
tanzim ve Bakan1ar heyetin
cc tasdik olunacak bir tari
feye göre almmas1 hakmdaki 

VENEDiK KONFE ANSI 

kanun läyihasmm birinci gö
rü~mesi ~yap1lm1~br. Bu ka
nunun diger maddelerine 
göre, muvazenei umumiye, 
hususiye ve miilhak büt~ele
re dahii resmi makamlarm ••oo„ 

Silahs1z devletlerin silahlanma 
s1 meselesi tetkik edilecek 

Prag 4 (A.A)- Diploma
tik mahafilden ögrenildigine 
göre, Avrupa ~enubi §ark1-

smdaki silähs1zlandmlm1!$ 
memleketlerin askeri vaziyet-

lerini tetkik imkäm Vene
dikte konu§ulacakbr. 'Bu 
meseleyi tet kik it;in hususi 
bir konferans toplanacakbr. 

Söylendigine göre, bu 

Papa 
Pan1uk kurultavt üve 

"' ~ 

lerini ka bul etti 

Roma 4 (A.A) - Papa 
arsmlusCJl pamuk kurultay1 
üyelerini kabul etmi~ ve pa

muk sayiinin önemini bildir
dikten sona kurultayda dün
ya ökc-nomi durumunun dü
zeltilme~i i~in beceriklilik di
mi§tir. 

1 

plgn kü~ük itiläfm tazyikile 
bu meselenin Tuna konfe
ransmda görü§ülmesine engel 
olan Fransa tertip etmi§tir. 
Fransanm bu istegine ital
yanm muvafakat ettigi bil
dirilmektedir. 

Bu itibarla hususi konfe
ransm Tuna konferansmdan 
daha evveJ toplanmas1 läz1m
gelmektedir. Macaristan T una 
uzla§masma girmesi u;m 
askeri maddelerin degi§ti
rilmesini esas §art olarak 
koymu§tur. 

Roma 4 (A.A) - Romada 
3 Haziranda toplanacak olan 
Tuna konferansmm a~1k pro 
grammm 14 Mayiste Bük
re§te toplacak Kü~ük anla§-
ma konferansile, yarm Vene 
dikte a~1lacak ve ü~ gün 
sürecek olan italya - Avus
tur}!a - Macaristan konferan 
smdau evvel anla§ilm1yacag1 
beili olmaktadar. 

V enedik görÜ§meleri so-
nunda Macaristanm §imdiki 
siyasasmm genel Tuna ku-
rumlanmasile ne kadar uz
la§br1labilecegini ögrenmek 
kahyor. 

3 Milyon Liret 
Rom;t, 4 (A.A) - Kabine 

baymd1rhk ve süel i§ler ic;in 
3 milyon harnanmasma izin 
vermi§tir. 

a~1k ve kapah dille yaz1h 
telgraflar1 da ü~te bir ücrete 
tabi tutulmaktad1r. Gene bi
rinci müzakeresi yapdan bir 
kanunla yukarda isimleri ge
~en idarelerin her nevi posta 
mürselätmm ayni suretle ü~
te bir ücrcte tabi tutuJmas1 
ve posta idaresinin alelümum 
mürselätmdan alacag1 ücret
lerin Baymd1rhk Bakanhgm
ca tayini onaylanm1§br. ·-JAcunun En 

Büyük 
Ve En Kuvvetli I\lotörü 

Torino, 4 (A.A) - Vali 
ve genel kätip acunun en 
büyük ve en kuvvetli motö
rü görmek üzere büyük mo
tör fabrikasma gitmi§lerdir. 
Bu motör 18,000 beygir kuv
vetindedir v Vulcenia vapu
ru i~in yapdmaktad1r. 

~C>4>·~ 

ineboluda 
~iddetli bir 
F1rt1na 

inebolu 4 (A.A) - Dün 
ak§iamdanberi sürekli yag· 
mur yagd1. Ag1r bir karayel 
esmektedir. Limana geien 
Vatan vapuru yel yüzünden 
barmam1yarak bir~ok yolcu 
ye hamuleyi ~1karam1yarak 
Sinoba gitti. 

~NGiL TERE KRALi 

Londra, 4 (A.A) - ,Sehir 
Krahn y1ldönümünü kutlula-

mage haz1rlanmaktad1r. Lon
dra ba§tan a§ag1 bezenmi§· 

tir. Büyük bir turist akm1 
vard1r. Dominyonlarda da bü
yük §enlikler olacaktir. 

Bürüksel 
Sergisi 

BrükseJ 4 (A.A) - Kral 
ile krali~e bagün ars1ulusal 

Bürüksel sergisinin Bel~ika 
kavyonunu at;mi§lardir. 

Okurlar1m1za 
Yarm okurla11m1za büyük 

bir heyecan ve merakla 
okuyacaklar1 

ilk isyan 
VEYA 

Bir Bizans fahi~esinin 
ka nh maceras1 

Yazan: ADNAN BILGET 
c;ar§amba günüde bay Faik 
~emsipdinin 

Fen ölüme 
Galebe ~ald1! 

Adli ~ok merakh ve en
teressan bir tercümesi. 

$imdiye kadar alta sahi
felik büyük formasa (20) 
paraya sablan. bu faydah 
kü~ük kitaplar, Cumaerte
sinden itibaren okurlarun1za 
sekiz büyük sahife olarak 
parasiz verilecektir. 

Bu suretle (Halkm Sesi), 
okuyucuJarma, her hafta ya 
16 büyük sahifelik ü~ kitaba 
veya 24 büyük sahifelik iki 
kitab1 paras1z vermege mu-

vaffak olacaktar. ( Halkm 
Sesi) Cumartesinden itiba
ren ~ok faydah ilävesi ile 
birlikte yalmz (100) paraya 
satalacakbr. 

Um um sanat ve 1· cr1· erbab1na• i~. ~.a§mda geymek i~in en saglam yerli malmdan ~ifte diki§Ji 
".f'~ • butun tulum 260 barem tulum 150 caket ve pantalon 280 

kuru§tur. Arzu edenlere az bir farkla 1smarla Ab t A b•• ••k· Jb• f b •k 
ma yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat ediniz. me Slm uyu e 1se a rl &SI 
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Sahife 2 ( Halk1n Sesi 1 
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-II 
Türk~eye <;eviren : ~ 

ANRI FÖY RE~AT SANLI ~ 
·if~~~ - 45 - ~~~~~ 

Türklerin topc;u ate~i alt1nda, ölüler anls1ndan 
gec;erek buraya alay etn1ek veyahud sizinle 
~eref yap oln1ak ic;in ini gel<lin1, san1yorsunuz? 

- Vay camna ! Türklerin ma, dünyamn en güzel tabii 
top~u „ ate§i altmda, ölenler limanlarmdan biri olan Mun-
arsmdan ge~erek ( ve yahud drosa ~1kti. Gemiler gidince 
sizinlel§erefyab olmak i~in sanki Fransa ile son bag1-
mi geldim, saniyorsunun?... m1z, son zincir halkam1z kop-
Sizi bulunc1ya kadar neler mu1 gibi geldi bize„. Sanki 
~ektigimi ben bilirim. son dostumuz da bizi terket 

- Anlad1k, anlad1kl Uzat- mi~ gibi hüzünledik. Manevi-
mal $imdi bataryalara söy- yabm1z ~ökmege ba~lad1 ... 
lerim. Art1k yeni bir f aaliyet gös-

Biraz bekleclim. Top~ü mü- termegi düfünmüyoruz, bile„ 
lhimi, batarya kumandanla- KIZIL EKINI 
ruam cevab1D1 bana birdirdi: ~OGAL T ANLAR 

- Atap uzatbk, diyorlar Bizim taburun siperlerine 
ve daba da uzabyorlar. geldigim zaman buralarim 

- Menil hep yabancilarla dolmuf gör-
Tekrar yolland1m amma bu düm. Eski arkada1lardan biri 

defa bqka bir mestur yolu vahti sakah titriyerek aglar 
taldb ediyorum. Milli adde- gibi beni kar1ilad1. Bana ac1 
yj tekrar aemete cesaretim bir haber verdi. 
yok. -- Haberin yokmu? Gotye 

lnguiz ileri hatlarina gir- öldü. 
•eden enel bir yuvada - Ne dedin? 
binz dinlendim. Buradan - Gotye öldü. Derin ol-
Kerevizderenin tqkil ettigi m1yan bir mestur yoldan ayak-
m&nb•ni ~ok iyi görüntiyor- ta ge~mek istedi. Kas1gma 
da. 21 Huiranda zaptettigi- kur1un yedi. Yar1ndan onu 
mz Ye dertftain anahtan san- bir sediyeye koyup indirdi-
d1arm1z GuuJya nieyzii ilk ler. Yolda can ~eki,iyordu. 
•tlu maili ge~memize bile ZavaJh arkada!i1m1z müthi§ 
yaramamlfb. Adeta amudi bir yara alm1~b. "Anecigim, 
Yaziyette bulunan mestur zayaJb annecigim, ölmeden 
yoldan bak1nce Al~1tepe yan- evvel onu bir defac1k daha 
dan pek metin gibi görün- olsun örmegi ne kadar isti-
mf10rdu amma herhalde a,a- yordum" diye diye öldü. 
fldaki mevzilere nazaran ~ok Demek ki Gotye, "Ben, 
dehfetli idi. Napolyon gibiyim, beni vu-

Tepeni6 kayal1k eteklerin- racak kur,un daha yap1lma-
de uzanan s1ra, dit gibi hat- m1,tir" diyen ,air Gotye de 
lar, aayet mahirane yapdmif Blmü,tü ha1 Bu haber beni 
Mr tahkimat manzumesini öyle bir kedere ugratm11tt ki 
meytlana vuruyordu. Mevziin sonuna kadar ge~miyecekti. 
titbil mildafaa kabiliyetini Gözl~dmi kapayarak onun 
temadi ettirmek i~in beton hummali yüzünü gözlerimin 
kull•'91m11ta. ( Beton filAn önüne getirmege ~ab11yor-
kuHamlm11 dejilcii. "'· D. dum. Art1k Gotye o ale1li 
Al~tepeain hAkim mevzile- tiirlerini bir daha okuyam1-
rinden Tllrkler, bntnn bare- yacakb. Ölüm onu da, bu 
ktbauza bAkim bulunayor- yanmada natnnde benim iyi 
lar. Sefil k&tebek yuvalan- dostumu da abp götürmü,tü. 
,am ve inl~rimizi göriiyorlar. Onu bir kur1unda öldüren 
Kft'alaruman yapmaga ha- T k 
mlandddan hareketleri ön- ür , ne yapbg1n1, na11l k1y 

metli bir cana k1yd1g101 bil-
ceden biliyorlan:b. miyordu. Bu me1hul Türk as 

Zaluaetli, ubraph iler le- keri, bir kur1unla ~ok zengin 
mderimiz bizi 1agda, Ölllm fikirli, ~ok yüksek kalbli, ~ok 
Dtteainln ilk 11rb ilstüne, atetli bir genci yok etmifti 
10lda ile Kirte tepelerinin ( Arkasi Var) 
inllne ~etirmifti. Karaya ilk 
pkbjinuzdan bu zamana ka-
ciar azami dGrt bei kilomet- Nazar1 dikkate 
ra · iler&yebilmittik. Bu ce
henaemt yilrßyl10n her ach
au kanh za)'lata malolmuttu. 
bm hatlardaki efrad 1a1lan
bk, 1er1emlik ve tevekkül 
i~de bekleyip duruyorlard1. 
karpiannda ylkaelen ve 
9D}ara hakim buJunan bu dag, 
IN Al~tepe onlan )'ld1rm1tb. 
Alkerler, ba dag1, Türkler
den ula zaptedemiyecekle
riai biliyorlarcb. 

Bu kadar yak1n1m1zda bu-

K1ymetli ve ugurlu seyyar 
beilerimizden mütekaid Sev
ket Biltün Erden tayyare bi
leti alanlar her zaman sevin
mitlardir. 

Bunun i~in bu milli ve 
vatani müessesemize yard1m 
ve kendi 1eref ve saatedi
'Dizi temin etmek · istiyen 
okuyucular1m1za Bay Sevketi 
(3256) numaradan araman1z1 
tavsiye ederiz. 6-1 

lanan fU berrak ve temiz Salihli Ticaret ve Sanayi 
Anadola tarafinda blzimki- odas1ndan : 
lerden tek bir nefer bile ol
mamua, bizi ibtiyanauz bari
cinde, daiml bir azab i~inde 
eliyordu. 

Sfir denizalb 1emisi Mar
marada hatb. Ondan aonra 
alta mhh ve iki nakliye ge-
- clalaa kaybedea clonu-

"Mehmed Günen~" unvam 
ticarisi ile Salihlide Mitatpa
'8 caddesinde 143 No. b 
dnkkinda bakkaliye ilzerine 
ticaret yapan Mehmed Gn
nen~in bu unvam ticaretinin 
145 numaruana ka)'lt ve tes 
eil eclildij'i ilb olunur. 

Erilder 
Bahcevan seslendi: 
- Hey ~ocuk hey o erik 

aga~mm tepesinde ne ar1yor
sun. 

- U~urtmam tak1ld1 onu 
ahyorum. 

- Camm o u~urtma ora -
ya tak1lah 10 gün oluyor o 
zaman ni~in almadm? 

- $ey daha o zaman 
rikler olmami§h. 

Arad1g1 ne in1i~ ? 
- Birader, ba, vurmad1-

g1m magaza kalmad1. Ara
d1g1m1 bulamad1m. 

- Ne ar1yordun? 
- Kredi ! 

U~an Ku~ 
Baba ogJuna dar1ld1: 
- Bualin ne olacak. Bor~ 

g1rtlagm1 a§m11. U~an ku§a 
blle bor~lusun. 

- Hay1r baba, iftira edi
yorsun. Bor~lanmad1g1m bir 
kisi varsa oda u~an ku,tur. 

lzmir birinci icra memur· 
luiundan : 

Cevdetin ~Hac1 Havadan 
alacag1 olan paranm temini 
istlfas1 tahb hacza alman ya· 
p1c1 oglu mevkimde murab-
has sokagmda kiin 16 eski 
18 yeni numarah ve 82 ada 
ve 8 pardel numarasmda mu 
kayyet kap1dan i~eriye giril
diginde avlu ve avlunun so-
lunda ah1ap ve yakm1nda he 
Ja ve 1ama111r y1kama mahal
la avlunun mhayetindeki bi-
naya girildikte zemini toprak 
bo1luk ve sofa oda ve üst 
katta bir sofa bir odadan 
ibaret ev ve bu evin odasm
dan müfrez diger bir ev da
ha mevcut olup bu k1s1mda 
bir avlu ve bir oda ve arka
smda ak1ap ve yamndaki 
250 numarab arsaya a~1hr. 
Kapudan girildikde bo§ bir 
arsa iki harap oda birlikte 
375 Jira k1ymetle 5/6/935 ta 
rihinde ~ar1amba günü saat 
onbirde Birinci icra dairosin
ce a~1k art1rma suretile sab
bga ~1kanlacakbr. Bu arbr-
ma sabf bedeli o/o 75 itini 
buJursa en ~ok arbranm ta
hüdü baki kalmak 1artile sa
tt, onbet gün daha uz1tala· 
cak ikinci arbrma 20/6/935 
tarihinde Per1embe günü sa
at onbirde yap1lacakd1r. 

Bu art1rmada mahcuz gay 
ri menkul k1ymeti muhammi
nesinin o/o 75 betini bulma
d1g1 takdirde ~280 numarah 
kanun mucibince satit geri 
birak1lacakd1r. l1bu gayrimen 
kul üzerinde her hangi bir 
1ekilde hak talebinde bulu
nanlarm tarihi iländan itiba- , 
ren yirmi gün zarfinda vesa
iklerile birlikde dairemize 
müracaat etmeleri läz1md1r. 
Aksi Halde haklar1 tapu si
cilince sabit olm1yanlar ve 
paralar1n paylatmasmdan d1-
1ar1 b1rakdacaklard1r. o/o 2 
bu~uk delliliye mil~teriye 
aitrir. 

Sartname 2115/935 tarihin 
den itibaren herkese a~1k 
bulundurulacakd1r. Arbrma
ba ittirak etmek istiyenle1· 
o/o de 7 bu~uk pey ak~as1 
ile Birinci icra dairesinin 

1 
34/5771 numarah do1yas1na 
mllracaat etmeleri ilin olunur. 

Osmanl1cadan. ~~~il~~~4'~~:~~~--~ 

Tü~~iE~~:vAuRJ~LIK- ~- V E N 1 Z E L 0 S U N ' 
i MA R iFETLERi 1 G 

Geyrete getirmek - Dav 
rand1rmak, canland1rmak 

Gayretke$ - Y ardak~1 
. G?yr - Özge 
Gayri - - Yäd , - s1z, -

maz 
Gayriahläki (Bak : Ahläk 

tak1m1) - Y adahläksal ( "L„ 
ince oku'1ur), ahläks1zca 

Gayrielästiki - Esnemez 
Gayriiradi, gayriihtiyari -

iradesiz, istemeksizin 
Gayrikabili afiv - Bag1§

lanmaz 
Gayrikabili inhina - Bü

külmez 

/' ----Y~: RAZIL TOMSO.j 
~i:l~~~~~~ - 34 - G)~it 
Sefir hazrctleri bizin1 kendi rnen1Jeketimizde 

oldugun1uzu unutuyorlar galiba! 
SELANiKTE KARI~IKLIK-: mt§ firari ve döküntülerd; 
LAR ibaret bulundugunu ve b ~ 
1915 Birincikänundan 1916 km emniyeti ve memleke 

Martma kadar asay11j1 i~in bunlar10 sililJI' 
Selänikte vaziyet hi~ te almd1gm1, muntazam k1ta ~ 

linde, zabitlerile beraber b. iyi degildi. General saraya etl' 
inamhrsa Yunahlar kendi dudu ge~en S1rb aske~I . 

nin silählari ahnd1gm1 bildir 
telgraf muhabirlerini ihläl ve 

1 <::.. d'f mi~ti. . ._;. 
iz'ac ediyor armt!J. 'i'1men 1 er Skuludis Itiläf devletlel'I.,... 
merkez deposundan mütte- mevcud olm1yan vak'alar 

Gayrikabili itiraz - Söz fiklerin muutac bulunduklar1 rine verdikleri bu ga 
70 vagonu ~ekmi1lermif. Bir tane nota)'l Yunani09"' götürmez 

Gayrikabili k1yas - Bam
ba,ka, e§siz 

Gayrikabili ljifa - Onul-
maz, savu,maz 

Gayrikabili tahammül -
<;eki!mez 

Gayrikabili teläfi - Y eri
ne konmmaz 

Gayrikabili tezelzül -Sar
s1lmaz, yerinden oynamaz 

Gayrikat'i - Kesimsiz, 
kestirilmez 

Gayrimahdut - S101rs1z, 
~evrilmemi§ 

Gayrimahsus - Belli be
lirsiz, duyulur duyulmaz, du
yulm1yacak kadar 

Gayrimaliim (Bak: Me~hul) 
- Bilinmedik, bilinmez 

Gayrimamur - .$enliksiz, 
yadbaymdir 
Gayrimemul - Umulmad1k 

Gayrimenus - Ah§mamt§, 
1s10 lmam1~ 

Gayrimeskiin - Bot 1ss1z 
Gay i ues'ul - 'Yükümsilz 

( Arkas1 var ) 

Salihli Ticaret ve Sanayi 
Odasmdan: 

Mehmet Yalab1k ticaret 
unvam ile Salihlide belediye 
caddesiude 142 numerah dük
kända tuhafile üzerine tica
yapan Mehmet Yalab1gm bu 
unvanmm ticaret kanununun 
42 inci maddesine tevfikan 
sicilin 149 numarasma kayt 
ve tescil edildigi ilän olunur. 

SlKOLER 
Simdiye kadar SaJihlide 

Aksekili Hac1 Hasan zade 
Mehmet Nuri unvan1 ile tu
hafiye üzerine ticaret yap· 
makta isimde bu unvan1m1 
degi,tirerek Mehmet Yala
b1k unvam ilc yeni tuhafiye 
ticaretine devam edecegim
den a1ag1daki imzam1 nazari 
dikkate almamz1 rica ederim. 

Mehmet Y alab1k §U suretle 
imza edilecekti 

M. Yalab1 
S, No. 1283 

lialip Ertem ticaret unvam 
ile Salihlide Belediye cadde
sinde 9 numarab dükkinda 
kundurac1hk üzerine ticaret 
yapan Galip Ertemin bu un· 
vanmm ticaret kanununun 
42 ci maddesi mucibince si· 
cilin 151 numarasm · kayt ve 
tescil edildigi ilin olunur. 

S. No. 1284 
Ahmetlerli Ahmed Uysal 

ti~aret unvan1 ile Salihlide 
belediye caddesinde 28 nu
marah magzasmda palamut- · 
culuk ticareti yapan Ahmed 
Uysalm bu unvam ticaretinin 
42 ci maddesine tevfikan 
sicilin 150 numaras1DB11 kayt 
ve tescil edildiji ilin olunur. 

1282 

S1rb lokomotifinin Yunun kabul etmiyecejini de 
hatlar10da i,lemesine mani dirdi. 
oluyorlarm11, hududu ge~en Fakat sarayin indinde 
Sirb askerlerinin siläblarm1 lomasi metinlerinin • 
allyorJarm1f. k1ymeti yoktu. Onun ipa 

15 birincikänunda, ftiläf büyilk Yunan ricali 
sefirleri, ba11vekil Skuludise iktidak mevkiine oturao 
bu meseleler ..,hakkmda bir man casuslarid1. Saray 
nota verdiler ve Yunan hü- k1n hissiyabna metelik 
kiimetini suiniyetle itham meden bina, yazihane, 
ettiler. Yunan hükiimeti, no· otomobil, araba bayva11, 

ne ne ge~ene mn..dere 
taya madde madde cevab yordu. (lngilizler FraDll 
verdi. Sa~rym ekseri iddia- miltareke senelerinde 
Jarm10 uydurma oldugunu lstanbuJda yapbklan 
ispat etti. Alman zkgonlar1n Anlasdan bu ~apul 
70 degil 50 oldugunu ve bun onlar evvell m8ste·llH4a."" 
)arm da f tilif devletlerinin rinde sonra Y'anamllll"" 
arzusu üzerine, onlarin yanlm al1,m1tfar. 
muhaf aza i~in Ustrumcan1n Saray demiryollanlllll 
1arkma ge~irilen betinci Yu- tün itletme va11taJanJla 
nan kolordusunun ia1esi i~in atmit hastanelerd~kine 
almd1g1m söyledi. c1ya kadar bllttln klm 

Frans1z sefiri, bunun i~in zaptetmif, en aonunda. 
General saraydan izin almak nanalarin baricten ge 
liz1m geldigini bile s1syliye- mecburiyetinde kal 
cek kadar ileri gidince, "se- ve ltillf devlerl 
fir hazretler, bizim kendi itha(ini kontepjana tabi 
memleketimizde oldugumuzu tuklan hayvan Y:::s: 
ve demiryollara itletme vas1- lan da almifb. Z 
talanmn Yunanistana aid ol- kadar fazla ,ikiyet 

Saray o kadar 1eYiai 
dugunu ve askerlerimizin iafe· ( Arkua „ 
si i~in hi~ kimseden izin 
almak mecburiyetinde olma
d1g1m1z1 unutuyorlar galiba" Fale 
teklinde sert bir cevab ald1. Nur gibi ziya venne 
Yunanblar bu 50 vagona ~ok dayanan dilnyaDID 
mukabil Saray1n emrine 400 taraf1nda tühret bulan f 
Yunan vagonile büttln loko- marka elektrik am 
motiflerin verilmi, oldugunu " ~emai Hakikat " u 
ve silihlan alman S1rb as- segisine geldi. 
kerlerinin, kitaianndan aynl- Fiatler ~ok ucuzdur. a m...-=ms c . . _____ ._ __ „„~ 

(Yavuzun kahramanl1iJ) -34--
karargihlgnni ve telsiz f istasyoalann ~ 
tan sonra arka11nda geien ll~ lngiliz ID......,.. 
görmü,tn. ' 

lngiliz muhripleri Yavuza yaklafaaaktll' 
korktuktuklan i~in kn~nk adalan siper .tr. 
rak Y avuza atef · a~mak istiyorlard1. Y 
büvükle dogru ilerliyereh 1Slik toplarile :
altma alm1f b. lngilizler Y avuzun toplan 
t:Smda firar etmege mecbur oldular. .~ 

Yaln1z Yavuz tayyare hangarlann1 ...,.... 
ederken tayyare sahas1nda bulunan ball. ~-""" 
yareler yakan1 kurtarmaga muvaffak ~ 
havanlan~itlarch. ~imdi bu tayyarele~ Y:t_ 
zun jizerme sald1nyorlard1, Yavuz bar t j 
tan muhriplere atet a~1yor, bir taraftall 
bu muz 'i~ kutfan topa tutuyordu. 

lngiliz muhripleri 
dillinin pe1~nde 

Midillt limandaki gemileri „~ 
sonra Y avuzdan acele fU telgrafa alaufb: 

"Derhal geri d6nl" 
Midilli derbal geri dlnerek Y an• 

bat teessils etmege ~fb. Biraz IOlll'* 
gemi bulutmu1larch. Bu 1efer Y ans 
Midilli arkada oldutu halde geri d 
larch. Ukin lngiliz muhripleri tekrar 
rak pmileJe ye~ B br 



~ Zengin 
Olmak 

( Halk1n Sesi ) 

Biletlerinizi • 
5 MAYIS 

Ki~esinden Ahn1z . 
• 

Telefon: 34!l7 ' ' ' fsterseniz ~!!!!!!llllC=====· Mutlaka 1 
• 1 

~:orakkan1 ;~54 N'o. 
Hasan l"ahsin 

t••oHOHC»-t<>t:-t<M-«M--t<>tiOHC>HOHC>t»t ~ 1 

~ Beynelmilel Paris panayirm1 ~ ' 
" f · ziyaret ediniz I 
; t 18 MAYISTAN 3 HAZIRAN 1~35 E KADAR ~ l Fazla 1nalun1at aln1ak ic;in lzrnir Frans1z :tc 

t Ceneral konsolosluguna veya lzn1ir : 

.,.~~~"::~~:~~«~~;~;~~~~»-+<: 1 

. 1 

Pttiiyonlar arkas1ndan ko§anlar 
~iYango biletle [M• l l k• ] sinden al 
l'lni Ke~ecilerde 1 yon ar l§e mahd1rlar 

En hüyük ikran1iye ( 200,000) lirad1r 
~imdiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 

defa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
Piyangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
Plindan anla~llm1~br. Bir~ok vatanda~lartm1z1 
her aym «11 » rinde zengin eden ugurlu (MIL
'iONLAR Ki~ESi) nden biletlerinizi tedarik et

laleniz rnenfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
~•kmas1d1r. 

J Ta,ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
lil 8'1rette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkediJecegini 
bi- laluhterem mü~terilerirne ilän ederim. 

Milyonlar Ki~esi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilat1 

Y e n i 
~e~itleri 

Tubafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e~i 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar lzmir hükumet caddesinde 

~en1si Hakikat 

U 1 k S • • nden 
CUZ U erg1s1 ahmz 

Sayg1deger mü~t~rilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
ten ald1g1rn1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pck ~ok 
~efitler getirdik. Fiatlanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
ltrhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her ~angi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

· Sat1~lann11z her vak1t rnuhavverdir . " 

[Yavuzun kahramanhg1) -35-

diyen Midilliye ate§ ediyorlard„ Bir taraftan 
da tayyarelerde Midilli ve Y avuza durmadan 
hücum ediyorlard1. Midilli ve Y avuzda dur
llladan logilizlere ate§ ediyorlard1. 

Fakat Mldilli Yavuzun tarn arksmda ol
dugu i~in Y avuz toplanm istedigi gibi kul
lanamryordu. 

Bir arahk Y avuz Midilliye §U emri verdi: 
''Süratle ilerliyerek önürne ge~I„ 

. Midillinin süvarisi ernri yerine getirrnek 
1~in tarn yolla ileriye abld1. Y avuz serbes 
kaJd1g1 i~in büyük toplariyle dü§man gemi
ltrine ate§ etrnege bct§larn1§b. 

F eliketli dakikalar 
ba§l1yor 

Yavuzla Midilli bogazdan ~1karken hi~bir 
torpil tarlasma tesadüf etmeden ilerlemi§lerdi. 
Dönerlerkende ayni yolu takipederek hi~bir 
lbain tarlasma dü§rnedeft' döoebilirlerdi. Fa
kat onlar bunu yapmad1lar. Bu o zaman Ya
"uzda ve Midillide bulunan Alman zabitle
tinin hatis1 idi. 

Midilli Yavuzun önüne ge~mek i~in ernir 
~ld1g1 zarnan ileriye ablm1§ fakat bir müddet 
•ltrledikten sonra tarn Y avuzun hizasmdan 
te~erken bir rnaine ~arprnr§b. · Mainin patla
lllasile koca gemi bir oyuncak gibi sarsil-

-
S1hhat, kuvvet, kudretin 

Y egane ihict F E l~i T kuvvct ~nrnbndur 

~1dt';.1dt-;_-ldr_~...*.1c~;;.ßltt"~idcri 

i FF:t~inet~::;;• i FERiT kuvvet §Urubu 
Beyin, Mide Kernik ve 

Smirleri kuvvetlendirir 
Romatizma, Ademi ik
tidarr izale eder . 

~ Stinnct. <;ii;ek A~ISI a 
+c . PANSU MAN, ~IRINGA . . . ~ 

Büyümesi ge~ kalm1~ 
gen~ k1z ve ~ocuklarm 

büyümesini temin 
eder 

~ I~in müraat kabul eder. Her türlü temmat ver1hr. lt 
~ ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 M: 
~~~~~~+++++~ 

V erem ve vereme isti -
dadt olanlarm kullana
caga yegäne kuvvet ve 
kudret iläc1d1r. 
BÜYÜK 

Sisesi . ' 

60 
Knru~ t ur 

Her ecz:m e ve ecza 
depolarmda bulunur 

' 
Merkez 
Deposu S. Ferit ~iF A 

..... 

Eczanesidir 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

-· <.{/) „ 

Poker Play 

VAL 

PO 
TRA$ 

~ULLA 

Her vcrdc sat1hr. ~larkava dikkat 
"" „ 

v -· --~ .., 
0.. 
('t 

Bu Pillerin En Tazesini 

.... ..... 

0 
~ 
~ 

3 
0 = 
~ --0.. -.., 

'JO 
~ 

' -- . a -· •'Ji 
r-1'--· .., 

izmirde umumi deposu Suluhan civarmda 

= 
""" 
""O -· --(b .., ·-

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

~~~~~~~~~~~~~=:~~~~~~~~.~~ 8 ~~~~~~~~~~~~~.:~~~~~~~~~~ . 
~ TA YY ARE SiNEMASI T3~eJ}0 • 

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~1~:a""i1itl11!ti .l11!ilnitll1{11:tl11l11l11imln1~~itl11il :im1J11tl1J.llrtl!lllU!J1~1 ~itl1:tl1~ ~ 
'i TARZAN:: !~CCAR HORN ve ESKiMO filimleri?in ~ ~ 
~ dahi re11soru S. V. V AN DYKE'nin en son eser1 ~ ~ 
~ ~ * ~ ~ ~ 

BUGÜN 
Milyonlarca dolar sarfile yap1lan ve büyük artist 

V ALLA CE BERRY ile FA Y VRA Y 
ve yüzlerce sanatkärla binlerce figüramn i§tirak · 

ettikleri büyük filim 

istiklal ~grunda 
ViVA VILLA • A§k Yüzünden Katil ~ ~ 

j lt ~ Meksikahlarm müstevli ispanyollarm elinden istiklällerini • 
~ Ba~mdan sonuna kadar heyecanh sahnelerle seyircilerini ~ ~ 1 k · · t kl b"' "k "ht'lAI' „ t 
~ Y • „ „ §" ;. ; a ma u;m yap 1 an uyu 1 1 a 1 gos eren 
~ beyaz perdeye es1r eden Frans1zca sozlu a§k ve ~ ~ senenin en büyük filrni 
t sergüze§t filrni. Ba§rollerde i' ~ 
@t MYRNA LOY _ VARTER BASTER ~ ~ ZULÜM - iiSTiPDAT - iHTiLÄL - iHTiRAS t PHILIPS HOLMES : M Z A F E R ve A ~ K 

f 8 May1s <;AR~AMBA ak§am1 saat 21 de ~ ~ Ayr1ca : 

~ E L ff A M R A ldaresinde Milli ~ ~ 1' l i K i Periler Diyarmda 
f:§ Kütüphane Sinernasmda ~ ~ [ gülün5lü karikatür komik ] 

1 ~auws m w ••«:<>t•·ae~ = ~ SE ANS SAAT LA R 1 
:- ~ 

4 D i K .K A T 1 ~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21 ,15 
~ Bugün sinemam1z HILÄLIAHMER müsameresine tah- ~ ~ Per§ernbe : 13, 15, (Mektepliler seansr) 
G sis edilrni§ oldugundan matine ve süvarelerde sinema ~ ~ Cuma: 13 t e iläve seans1 vard1r. 
41 gösterilrniyecektir. ~ ~ FiATLARDA ZAM YOKTUR 001••·•••·'•'•'•••••'•'•1•''r.''•''''1'''''1•'•i!i ~~~~~a~~~~n~li~.~....i~---"99!!ieil!il 



Sabife 4 ( Halkm Sesi ) 

B. A vni Dogan Karsda yenide 1 zelzele er oldu, ü~ köy daha 
Dün Gitti y1k1ld1, bir köyde batt1, ölü ve yaral1lar var 

G. H. P. viläyet heyati Kars, (A.A) - Digordan son gelen haberlere 25 köyden ba§ka ü~ köy tamamen y1k1l-
ba-1kam Yozgat saylav1 bay mt§ ve Egerek köyü batmi§br. Elli kilometro dahildeki köyler halk1 tamamen d1~arda ol-
AYDi Dogan, refikasile bir- dugundan yer sarsmblarmm tesiri binalara olmaktadir. Bug ünkü dört köy feläketinde dört 
likte, "Cumhuriyet„ vakurile ö)ü ve alb yarah vard1r. Bugün 14 ten 21 e kadar ba§ka hädise olmam1§br. Kars halk1 
idün lstanbule gitmi§tir. bu geceyi de dt§arda \:ad1r ve barakalarda ge\:irecektir. 

Jßay Avni Dogan birka~ S a ~~~ 1~1 8 ~~ ~~~ :.~m 
:Po fstanbulda kaldmdan 

l_;iJ 
h1ulll f+1 

;. .::: 

som büyük parti kurultasm
äa haz1r bulunmak üzere 
.:Anraya hareket edecekt ir. 

Paras1z 
Miizik dersleri 

C. H. P. Tilkilik nahiyesi 
tarafmdan temin edilen ~ok 
degerli bir müsiki muallimi 
taraf1ndan ECuma günlerile 
laaften1n dört gecesinde isti
yenlere muntazaman ve pa
ru1z olarak müzik dersleri 
verilme1dedir. C. H. P. Til
"kitik nahiye heyetini bu ~ok 
yerinde hareketinden ötürü 
tebrik ederken müzik d ersi 
almak istiyenlerin bu f1rsah 
ka~irm1yacaklarm1 da §Übhe-
siz sayar1z. 

Otomatik 
Telefon •• 

Istanbul ve Ankara arasm
da otomatik telefonla ba§h
ya? mubavere sayesinde tüc
carlanm1z bir~ok kolayhklara 
kavufmu§lard1r. 

1, Te Ziraat bankalar1 da 
llavalelerini telefonla yapm1-
ya baslam11lardir. 

Hastalanan 
l1~i ve esnaf •• 

Muayene ve tedavilc
rine ba~lann11~t1r 

Rusyadaki heyetimiz tayyare. 
ve par §Üt ecrübelerinde ' 

b 1 ndu 
Moskova 4 (A.A) - Lcningraddan dönmü~ olan Türk 

sa , lav ve gazetecileri kültür komiseri bay Bunhof tarafm
dan kar§1lanm1§lar ve askerin ge-;.id resminde bulunmu§
lard1r. 

Dün Türkiye büyük cl~isi bay Vas1f <;marla Türk misa
firler Tusine tayyare kulübünü gezmi§ler ve orda kulüp re
isi tarafmdan kar§1lanm1§lard1r Türk misafirler tayyare mcy

. danmda planör trenlerinin u~u§lanm, para§iit atlamalarm1 
ve uzun bir para§Üt atlama tecrübesini görmü~lerdir. 

§al klar 

Atina Harb 
Divan1 

Gonatastn l\ l uhaken1c 
sine Ba~lad1 

Atina 4 ( A.A) - Bugün 
Harb divani dört cski bakam 
muhakeme ctmi~tir. 

Gonatas, äyandan on yedi 
ki~iyi Zaymisten yana dön~ 
diirmek ve V cnizelosun rei· 

Avustury d arg 
te zib edil. 

sicumlrnrfuga se-;ilmesinc cn 
gel oldugunu ve binaenaleyh 
Venizelosun dü, ünü~leri hak 
kmda bir~ey bilmcdiginl söy 
lcmi§tir. 

Or Papanastasyu, polis memur 
Viyanr, 4 (A.A) - Federal orduda Nazilerle yap1la11 mu- larmm gay1·eti rl1übalega ol-

sademelerde baz1 kimselerin yakaland1g1 hakkmda <;ek lga- duguhu söylemi~tir. HÜkiim 1 
zetelerinde ~1kan haberler dogru degildir. yarm verilecektir. 

is~.anyad:120 s~neden~iri gö-, Kazanc ~v---'e-=-rgisi 1 

rulmemI§ ~ek1rge salg1n Serhes n1eslek e rha h1 ' 
Seville 4 (A.A) - Andaluzya k1rlari yirmi y1ldan beri nasil vergi ve n:cek f 

g örülmemi§ bir \:ekirge baskmma ugramu~hr. Ürümüm bü- 1. Ankara, - Kazan~ ver-
yük bir bölümü mahvolmu§tur. Her giln on tondan artJk ~e- j gisinin yeni ~eklinde eski 
kirge öldürülmektedir. Bu ~evreye ~ekirge ile beslenen k anunun 19 uncu maddesi 
say1s1z leylek gelmi§tir. Yalniz bir köyde 2000 leylek say1l- ~u ~ekilde degi~ti riimi~tir = 

m1§tlr. „Serbes meslek arbab1 i~-

Leh za b1tas1 arsiulusal bir ga1 cyledikleri yaz1hane, ida-
rehane ve mt;ayenchanelerin 

k alpaza "etesi yakalad1 gayri safi idarclfri iizerinden 
~ vergiye tabid irler. Bulara ay-

Var§ova, 4 (A.A) - Polis sahte Romanya bonosu basan bulunduklan ~ehirlcr ve s1-
bir kalpazan ~etesini meydana pkarm1§br. Bunlar 125 mil- mflara göre cedvelde göster-
yon ley degerinde bono basmi§larsa da bunu piyasaya pkar- rilen vergiyi de vermekle 
maga vakit bulamam11~lard1r. <;etenin 9 üyesi yakalanmi§h r. mükelleftirler. Ayni idareha-
Bunlari Bükte~te oturnn ve Romanyaj tabaasmda arsmlusal nede ~ah~an birden ziyade 

Frans1z - Sovyet anla1mas1 
Sovyet matbuat1 bunu barlf 
i~in büyük bir ad1m say1yor .... --

... Moskova 4 (A.A) - Bü· tegi taftyabileceklere bir ~ 
tün matbuat Frans1z-Sovyet tar olmak itibarile koru~ 
andla§mas1 hakkmda yazdar yolunda büyük bir a .... 
yazmaktad1rlar.' vard1r. lki memleket ar 

Pravda gazetesi andla§ma- daki siyasal yaklafma)'l 
=mn yalmz iki memleket i§~i- ökonomik bir temel üz 
leri tarafmdan degil banfl kurmak da ayrica:önemli 
seven her kes tarafmdan ittir. Sovyetler birligi 

9memnuiyetle kar§1lanacagm1 
i~in mücadelede fevkal 

söylemektedirler. bir muvaffak1yet elde euoif' 
Za industrial Zasi gazetesi ,t-

andla§mamn i~i memleket tir. Bu muvaffak1yet So\ff 
yakla§masi yoluda önemli bir ler birliginin ökonomi ve kO' 
bari§ ve genel barigm peki§· ruma yolundaki gücünü, 
tirilmesi yolunda büyük bir rmlusal!~ok hüyük bir ~ 
muvaffakiyet oldugunu söy- vet haline gelmesi küzeY"': 
liyerek diyorki: de kazamlm1§hr. Bu ku..., 

Andla§mamn bu kadar bU· hart§ istiyen bütün memle~~ 
yük ve kuvvetli devletler ta- bnyük kütlelerin eevfiflr 
rafmdan imza11, sald1rma is- ~ekmektedir. 

Jl'. 11 r.;~ li~I: !';~ P. '11 ~ ~ ~s· 
1 "' 1 llo"' lhu1!1 lt1tt1ll hi\;id lli:iill bblill IJi:'ill 

Bay Y evti~ bir nutuk söyledl 
-----~~--=-'-"""---~-=-~--od ~ 

Bay Ycvti\' hu1~dan sonnt Yugoslav hükuo~ 
tini1i i<.: \;e d1~ sivasasl lial<k1ntla izahat Vertb 
Belgrad 4 (A.A) - · Avala olan baihliktan bahsehbir 

ajans1 bildiriyor; lir. Bay Y cvticin sayleviii' 

Ba§hakan ve d1§ i§leri bir k11m1 iOk alk1, ...... 
bakam Y evti~ dün aktam tbk,Hf: 
saai i 7 de kendisini ~iddetle 
alk1§i1yan , yÜz bin ki,inin 
yapml§ oldugu bir se~i~ 
toplanbsmda söz alarak bir 
söylev söylev söylemi§tir. 

Köy!erden gelmi§ olan ve 
ellerinde bayraklar bulunan 

ath köylüler, halk arasmda 
yer alma~lar idi. Ölen kral 
Aleksandrm andacm1 anmak 
i~in birden süküt edildi ve 

bu sükiitten sonra halk, ya
~asm Yugoslavya krali ikinci 
Piyer diye bagird1 .. 

Toplantiya batkanlik et-
mekte olan Beigrat belediye 

ba§kan1 bay lli~, sözü ba§· 

ü • 

äusyada 
1 Mayis 
Bayram1 

Moskova, 4 (A.A) - 01-
kenin her yamnda bir mafi 

bayram1 bu yd büyük bit 
coskunluk i~inde yap1lm1t'-1' ti 
Moskovada 1 milyon 800 bi' 
ve Leningratta bir miJya' 

500 yurdda§ bayram yeriod' 

toplanmtfbr. -
.C. H. Partisi esnaf ve i~-

~iler birliginin dispanser 
haz1rbg1 bitmek üzeredir. 

bir kc.
1
r1zan o'an Viktor Kalif admda biri idare ediyordu. serbes meslck meslek erba-

Kalif Frans1z mahkemeleri tarafmdan 1928 de be§ yil hapse bmdan ayri ayn vergi ahmr, 
mahkum edilmi§ti. ' ancak bunlar ortakhklarml 

bakan Yevtice birakb Ve ßüyuk bir 
, bay v evti~ söylevinin ba§- Fabn· ka yan ~ 

lang1cmda ölen kahraman U' 
kral Aleksandrm yiice an- Lodz, 4 (A.A) - KruJ. 

Kordonda birlik binas1 al
tinda büyük bir yer, buna 
tabsis edilmittir ve a~1Jma 
tenligi, 9 May1sta Parti bü
ytlk Kurultay1 günü yap1Ja
cakbr. 

Sürek avlar1 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 isbat edcrler9e yüzcle oluz 
Orta 1 e· j .1• k · nisbetinde tenzilät yap1tir. 

. Ir n g1 IZ a• f idarchanelerde iJmi ve mes 

Mek tepler din gazeteci Ieki iktisrlslarile kR•an~ te 
llihl edcn cliger serbest mes-

ßa yraml ~ehrimizde lek erbab1 gayri safi iradla-

Bugün orta mektepler ta- Bir aydanberi lstanbulda rmm yüzde ellisi ve evierinin 
lebe bayram1d1r. K17. ve er- tetkiklerde bulunan Nevs bir k1smm1 ichlr@häne lHihi\' 

dac1 i~in yap1lan bir daki- dokuma fabrikas1 bir yan'l"' 
· kahk sükütun ulviyetinden, . 

da butan bata yanm1tti'' Yugoslaeya birltgini kurmak „ 
i~in ~imdiki neslin dölemin- On itfaiye memuru dumd 

: den ve kral ikinci Piyerc dan bogulmu1tur. 

1 
~ ~~.-.""':aailii)t ,~„,-.- m1 ca 

Cuma günü Fo~a kaza-
11nda bir sürekav1 tertib 
edilmit ve 15 yaban domuzu 
telef edilmi§ ve on kadanda 

k k 1. · t I b I · T k etmi~ olanlar vcJa muay·yen e 1ses1 a e e en epc öy Chronicle gazetesi muhanir- J 1 

de, k1z ve erkek muallim lerinden bayan Leylnliuke yeri olmadan cah~ahlar ika~ 
(Yaviliun kahramanhg1) ~äi

m11h. Y avuz bile bu sars1tibn1n tilcieti tJ; 

yarah ka~mt§br. Karaburu
nun Karareis ~iftliginde de 
lrilrekte iki domuz öldürül
mftftür. 

B. Halid 
Burdur saylav1 ve C. H. 

Partiai Maraf Viläyet idare 
beyeti batkam bay Halid 

tehrimize gelmi§tir. Saym 
bem1ehrimize, hotgeldin de
riz. 

Bay Nihad 
Menemen kaymakam1 bay 

Nihad; ü~üncü sm1f mülkiye 
müfetti-1ligine tayin edilmi, 
Ye emri valilige gelmi~tir. 

Bay Gafur 
Rahats1zhg1 dolay1sile bir 

baftad1r tehrimizde tedavi 
albnda bulunan Tire Tayma
kam1 bay Gafurun yarm 
Tueye gidecegi haber ahn
auftu. Ge~mit olsun. 

mek teplerile orta mektepler Ankara ve Eski~ehiri ziya· tnetgählanm11 iracli gayri se-
talebesi K1Z1lc.ulluda, san'at d filerinin yüzcle ylrmi beii, mii retten sonra ün §ehrimizc 
enst itüsü talebeleri de Bai- l cevherat ve antikac1larla ye-ge mi§tir. Sevimli kadm ga-

dinci maddcnin haricinde ~ova 1hcalarmda bayram ya
pacakJard1r. 

llk mektepler lalcbesi ta
lebe bayram1m Sah günü K1-
z1l~ulluda ko~u alanmdaki 
~amhklarda yapacaklard1r. 

Belediye 
Memurlar1n1 
"foka t vc telonc i lc 

dögdüler 
Konak otobüs taksi yerin

de s1ras1 olm1yan 441 say1h 
otobüsün hareket ettigini 
gören belebiye seyriisefer 
memurlarmdan Dede oglu 
lbrahim menetmck istedigin
dan ·hiletci Mahmut oglu ib
rahim, üzerine hücum etmi~ 
ve ortalarma girip aralamak 
istiyen seyrüsef~r mcmuru 
Asli oglu ibrahimin de i§e 
kar1§hgm1 gören biletcinin 
karda§t i§e kan§arak her iki 
memuru da tokat ve t ekme 

zeteciye Anadolu ajans1 
kalanlar gayri safi iradlan-

umum müdürü bay Muvaffak -
nm yüzde yüzii iizcrind cn 

Menemenlioglunun k1z1 bayan 
Nermin de refkat etmcktc· vergiye täbidirler. Bu tadilät 

- Hazirandan itibarcn muteberdir. 
Bayan Leylalinke dün ba

yan Nermin Muvaffak ile 
birlikte Ziraat ruektebini, 
~iftligi gezmi§ ve oradan 
ha§erat enstitüsünc gc~crck 
enstitü direktörü bay Nihat 
lribozun idaresinde bulunan 
laburatuvarlari görmÜ§tÜr. 
Bügün köylere gidecektir. 

Katotik 
kurumlar1n1n 

i\lallan n1üsadcre c<lildi 
Berlin, 4 (A.A) - H iikü

met eski Baal bari§ katolik 
kurumunun malla rm1 müsade
re etmi~tir. 

.,, _, ,..,. „ „ ........... + .... „ ..... """'" ~ 

ve umrukla d ögmü§ler ve 
yakalanmi§lardir. 

clir. 0 

Serbes meslek erbab1 bu
lunduklar1 §ehi:-lerin nilfusu
na göre stmfJara aynlm1~
lard1r. - ·---Yunanistana 

Havvan ihracatt 
-' 

Dün limamm1zdan Yuna-
nistana 2000 ba~ l1<uzu ve 
koyun ihra\: edilmi§tir. Son 
bir ay zarfmd a Yunanistana 
fazlaca hayvan ihracat ya
ptlmi§tir. 

Y unanistan evvelce Yu
g osla vyadan temin ettigi 
hayvad kasaphk hayvan ih
tiya\:larim temamen Türki
yeden temin etmiye ba~Ja„ 
mi§br. 

mllth_i, bir yäipa yai)riuth~ . . . . 
Midilli ald1j'1 yaranin tesiriyle olciutu ;ers 

de . kalmifh. Nain ge~in10 t~~- arkä tarafilj 
i9abet etmit ve Midillinirl bütßn penabeli" 
rini par~älam11h. . . 

Midilli kendi h1z1 ile bir müddet d•hi 
ilerlemi$ fakat bu sef erde sai taraf1nd,tt 
ikihci bir maine ~arj>mtfb. lki yara älab Mi" 
dilli biraz sonra )'an tarafa dogru yat~ 
Midilli hilä ate§e devam ediyorclu. F'akat '-~ 
vaziyeti gören dü~man tayyareleri cesar• 
alarak daha büyük bir 1iddetle gemilere hll" 
cum etmege ba§lad1lar. 

Y avuz Midilliyi Kur
tarmaga Cal111yor . 
Y avuzda bulunan amiral Midillinin h~ 

görünce hemen Yvuza " Dur ! „ emriJI' 
verdi. Birka~ saniye soura Yavuz tom~sll' 
ederek Midillinin üzerine gidiyordu. ~a1'" 
sad Midilliye yanatarak onu baglamak "'' 
Bogaza dogru sürüklemekti. t 

Yavuz Midilliye epiy yaklafm•th· f ak• 
tarn bu sirada Midilliden bagir11malar . ~· 
lad•: 

- Durunuz durunuz ! Main var ! 
Eyvah simsiyay bir main tam Y avu-"' 

arka taraf1nda suyun i~inde yUz&yord•. 


