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KRALIYE INE D AIR 
Atatürk kad1n ve Balkan 
111urahhaslar1n1 kabul etti 

• 
!Yunan Kral1 Ikinci Jorj Yunanistana Dönüyor: Cumhuriyet. 

Ankara 26 ( A.A - Ars1 
\llusal kad1nlar kongr'esi na
~ana k1rk kifilik bir heyeti 
\l sabahki ekspresle ~ehri-

llilie gelmlt durakla kii
d111 say1avlar1m1z]a, belediye 

~tclisi kadm üyeleri, bele
••1e bakan muavini, emni-

Yel müdÜrü ve IJ1~ l11erf 
~kanl1gi protokol memur

~t1 ~taraf1ndan kar~1lanm1~ 
Qr, Heye! üyelerine ~eliir 
aezd1rilmi§; ismet pafa ens

~itüsü, Äalkevi ve ziraat ens 
litdsü ziyaret olunmu~tur; 

D11 i1leri bakan vekiÜ bay 
~iikrü Kaya ögle üstü heyet 
la..1 terefine Marmara kö,
"ande bir ögle ziyafeti ver
"ittir. 

Ankara 26 (A.A) - Ar
"llluaal kadmlar konresi mu-
"•hhaalar1 ve Bulkan antanh 
•konomik konseyi üyeleri 

burnn saat 16,30 da reisi
t\ainhur Atatürk tarafmdan 

K1ymetli 
~laden Fia tlart 

)r ükseJivor 
~ 

• londra, 26 (A.A) - Ame
l'ilra bükümetioio para bas-

~ak hokkm1 ilga eden ka
ra„ Uzerine gümü~ fiabnda 

Rörülen tereffü dün k1ymettar 
&abn alma faaliyetinio art
~aa1na bais olmu§tur. 

1 

1 

kabul edilmi~ler ve <;ttnka· 
yada verilmete olan ~ayda 

buiunmu~lärdir, 
Ankara 26 (A.A) - lJal"' 

kan antanh ökonomik konse
yi Üyelerl f:iu aksamki ekis- ' 
presle hareket etmi,ier Ye 
durakta konsey ba~kam bay 
Has!m Saka ve Türk murah
haslar1 ile d111 i!}leri bakan
hg1 nart11na sc1Amlanm1~lar

d1r; 
Atikär'a 26 (A.A) - Ars1-

ulusai kad1nlnr kongl'e3i mü- ' 
rahhaslari bu ak~amki saat 
20

1
10 trenile istanbula ha

rekel elmi~lcrdir. 

mu? Kralc1Iar Pariste Bir Miting Y apt1lar 
---~---~~------------00.•oo ~-------------------------------

Genera I J{ondilis C:unlln1riyct ~'cya Kraliyct re jin1i ka hul nicsclcsi 
intihahatta 'Yunan n1illetinin Yereccgi reylc bagh olacakbr, diyor 
Paris 26 (A.A) - Yuoan oldugu hakmdaki haber her ral Kondilis ba~vekil bay 

makafili )'akmda müessesan türlü astl ve esastan aridir. <;aldaris ile görü~tükten son-
meclisi hafinde loplauacak Kral bu maksatla kral taraf · ra a~ag1daki beyanatta bu · 
olan parlamentonun in'ika- tarlarmm her han~i bir mi- lunmu~tur: 
dmdan evvel eski k1rahn ting aktetmi§ olduklarmdan Malum oldugu vechile cum-
Yunanistana dönmiyccegini haberdar degildir. huriyet rejimi 25 mart 1924 
tasrih etmektedir. Atina 26 ( A.A ) '- Ati- tarihinden beri Yunanistan-

Paris 26 (A.A) - Eski na Ajans1 bildiri.vor: da hüküm sürmekte ve bu 
Yunan krah Jorjun yakinle- Yunanh kral taraftarlari- rejimi bütün siyasal f1rkalar 
~faden biri §U beyanatta bu- nm Paristeki ictimalarma kabuJ ve teslim etmektedir. 
lunmu~tur: müteci!lik olarak ecnebi mem- $imdiye kadar rejimin degi§-

ikinci uorjun menfaas1ndan JeketJerde inti~~.r eden ha- tirilmesi meseJesi mevzuu 
pkmak ve tekrar Yunanista- berlere mukabele olmak bahis olmami§br. Hükümet 
na dönmek i~n karar vermi§ üzere ha§V'eki) muavini gene· , - Sonu 4 Uncüde -

fl'"'~ 1';11 11; q 11;11 ~j 11;1t ~~llf 11'.:.'11 11"''11 f!'"'ll 11'!''4 
11~1 h"11d h1 III li~dll l~Udf b1o~tl h1u11I III~ 111~1 II~ l1:d 

K. Enstitüsii·. 
Müsameseri 

Her sene ~ok güzel ve
aläkah müsamereler verenr 
Göztepe Cumhuriyet K1z Ens 
titüsü, Per1embe aktam1 23 
Nisan haftas1 münasebetile 
iyi bir programla cazib bir 
gece hazirlami§hr. 

Bu müsamerelerin gördü
gü büyük ragbeti biJdigim i~irr
yer bulabilmek üzere erken 
davrand1m. Davetlilerin hepd 
beoimle ayni fikirde olacak
lar ki, erken gittigimi zan
nettigim haJde, i~eriye gir· 
digim zaman salonu dolmut 
buluyorum. Bana bir yer 
gösteriyorlar. Oturarak bek
liyorum ... 

Ot Bu sene devletlilere 
-bittabi progra;na ge~miyen· 
bir sürpriz haz1rla1D1fbr. MO
samerenin ba1lamaa1na inti
zar edilen bir 11rada aalon 
ve hatta bütün binamn elek
trikleri birdeo bire sönllyor. 
Karanhk i~inde kald1g1m1z za 
man etraf1 nda buluD,!D mektcb 
muallim ve talebelerinin bu 

.~ hadiseden dolayi ddavetlilkel r
den fazla hayrete üttü e-
rini görünce, bunun müsame-

1 
Ortamekteplerin dünkü spor re ipn hazrrlanan bir sürpriz 

I• " • k •• ) Jd degil fakat bir elektrik kon-
§eD 1g1 ~O guze 0 U tagmm heyeti umumiyeye 

tikläl mar§lm söylüyorlard1. haz1rlac:hg1 sürpriz oldugunu 
Kaz Muallim ve Kaz Jisesi, [ Sonu 4 üncüde ] 

Erkek lisesi, Ticaret M. orta letlerin ön siralarma teaadüf 
mektebler ve san'atlar mek- eden kü~ükler vazifelerini 
tebi ~ok aJk1~ toplad1lar.At- ne güzel yap1yorlard1, Bztüu 

......... llr.lllGJi.iiM~~~t:;&:;=-""'~::i:a;:.:!.lJ~:~a~.._.....-.........,_,...,....~..._...._ 

1 Dünkü Ma~lar 
1 Düo Alsancak spor aJa

mnda Orta mektepler jim: 

Hef y1l adet oldugu üzere 
Dün sekizirtci sene jimnas
tik §enligi diger .senelere 
nisbetle ~ok parlak o)du 
tribün daha sabahtan dol· 
maia ba§lam1§b. Okadar ki 
igne atacak yer kalmami§h. 
~Buseneki kalabahk ve hal

k1m1zm gösterdigi aläka biJ
hassa kayda ~ayanch. 

letlerin yaphkJan muhtelif yavrular1m1z11 mektep mü-
beden, kol, kol, bacak ha- dürlerini, heden terbiye1i 
reketleri halk1m1zm pek ho- muallimlerini öz yürekten 

[Yavuzun kahramanhg1) -5-

Yavuzun kahramanl1g1 

Yavuzumuzdan güzel bir görünü§ 

nastik bayrammm · hitamm
dan sonra B · tak1mlan ara-
smdaki lik ma~larma devam 
edildi. 

ilk ma~: - Ögl4!yinden 
sonra saat 13 de K. S. K. 
- Buca tak1mlar1 arasmda 
oldu. 3 - 4 K. S. K. galib 
~JktJ. 

Bundan sonra Altay - Al
tmordu kü~ükleri kar§ila§b
Jar, bu oyunda birer sayi 
ile beraberlikle bitti. Bundan 
sonra 1zmir (A.) (8.) muhte
Jiti tak1mlar1 l~arpt§hlar. 

(B) muhteJiti ge~en haftaya 
nazaran pek herbat bir §e· 
kilde tertip edilmi§ti. Bütün 

Tam saat on bu~ukta önde 
muzika oldugu halde mera· 
sime ba§land1. Ba§ta Kaz 
lisesi, K1z muallim mektebi 
ve s1ra iJe diger mektepler 
gecitresmine i§tirak ettiler. 
Halk yavrularm1 caodan ve 
yürekten alki§hyordu. K1z ve 

erkek okurlarm hepsi mun
tazam ad1mlar)a yürüyorlar 
ve herkesin gururunu ok~a
yorlard1. Her sene bir kat 
daha arttan intizam bu sene 
daha bariz bir §ekil göste-
riyordu. 

K1z ve erkek ~ocuklar1m1z 
büyük bir vekar ve asker 
ruhile halk1m1z1 ve valimiz 

cen~lerin muvaffak1yetli oyun 
larmm nazar1 itibara ahnm1-
yarak muhtelitin kadrosunun 
degi§miyecegi kanaah mües- General Käz1m Dirigi ve 
sir olmaktadar. askeri kumandanlarm1 seläm-

<;ünkü heyet~e (B) taka- i lad1lar izciler ve atletl~r m~v-
mmda muvafak1yet dahi gös zun ad1mlarla herkesm d1k-
tersek (A) tak1mma ge~mek kat nazarlarm1 ~ektiler. 
imäns1z „ gibidir. Bu vaziyette Bayrak merasiminde lise 
bir~ok gen~ler oyuna geJmi- ba~muavini Bay Nuri ya)b-
yorlar. rakh bayrag1m1z1 yava§ yava§ 

Neticede 1 - 4 (A) tak1m1 direge ~ekerken muzika ve 
galib ~1kb. mektepJilerimiz heyecanla is-

§UDa gidiyor ve durmaks1- tebrik ve takdir etmeji bir 
zm ellerini ~arp1yorlard1. At- bor~ bildik. 
fi'm~~~m~•ff•m~nrR:1 w~•~•~tlll•~•=-•DIWl:li~tR ..... 

1~ "Halk1n Sesi'' okurlanna 
~ . müjde 

1 
Kütüphanelerinizi para vermeden zen

ginle~tireceksiniz 
(Halkm Sesi) alb senedenberi onu bir gün bile 

n b1rakm1yan sad1k, vefah okurlar1oa §Ükran ve minnet 
i borcunu ödemek i~in önümüzdeki Sah gününden itiba
~ ren hergün 16 büyük sahifelik tam bir kitap verecektir. 
n Bu kitapJar arasmda eo merakb romanlar, tarihin 
~ gizli kalm1~ eo heyecanh safhalar1, polis romanlann1n 
i bütün dünyay1 aläkadar etmi§ en esrarengiz macerala-

~ 
rm1 dünya ile ahiret arasmda yap1lmaga ~ahtan muha· 
bereler, ruhlarm ya§ayan iosaolar arasmdaki temaslan S 
ve Afrikamn en tehlikeli mmtakalarmda yap1lan hari-

~ küläde seyahatlar tam birer kitap §eklinde bas1Jm11 
~ ~ok merakh ve faydah nümuneleri bulunacakbr. 
n Bu meyanda (tarihte ta~h fahi,elerin hayatlan, me1-
i hur poJis hafiyesi (Jom Koks)un maceralan (ölüme ~are 
n bulundumu ?) gibi medeoi mevzular ve saire ve sairede 
i bulunacakhr. 
~ Bir ayda okurlarma (26) tane kü~ük roman veya 
n faydah kitap hediye edecek olan (Halkm Sesi) onlar
i dan tevzi ve katlanma masanf1 olarak ayda yaln1z on 

l 
ü~ kuru§ alacakhr. Yani bir romam verdigi gün (Hal-

=~=::~~':~~ä~==::~~ istiyecektir. 

" ~eli Nakm~;a: A~;ri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1mrUz'a Yaptmmz. En :;:ve::i:A;almdan i;i~te pro~:i: 
~ifte clikif Serpuf ve Tozlukla birlikte alb liradan sekiz liraya kadar 11marlama elbiae yap1hr. ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 



Sahife 2 

~~~~~·8~~~~[H&J~ 

L!D!l•I 
Türklerle Kar§1 Kar§ya 1 

Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 
ANRI FÖY RE~AT SANLI IJ 

S~~E - 38 - ~~~~ 
Türkler, gecelcri kay1klarla sahili takiben 

gelerek dü~man gerilcrine ye yanlanna 
ate~ a~1yorJard1 ! 

Mahalle arkadatim, tezgäh Etrafta yüzlerce kur§unun 
arkada11m fabrika arkada- 1shk ~ald1gm1, ululdugunu, 
tim, salon arkada§im, ben kumlan dövdügünü ve de-
senin dü§üncelcrini biliyorum nizden geien rüzgärm yap-
<;ünkü hepimiz birbirimizin raklandird1g1 ~ad1r bezlerini 
qi ve bpk1s1y1z. Anneni, delip ge~tigini [duyuyorum. 
karde1lerini, sana mektublar Yalmz1m; sessizlik ve bo,luk 
yazan kanm, ~ocuklrm1 dü- i~inde yapyahmz1m. Onun 
tünmiyorsun; sonra tepede, i~in kur§un yagmurunu daha 
pathyacak gülleyi dü1ünüyor- eyi hissediyorum. Uzatbgim 
sun. „ Hücum 1~10 süngü ayaklar1ma dogru kü~ük par-
tak! lleri! ma11 mar§„ kuman- Jak cisimlerin dü§tügünü. gö-
dalann1 dü1ünüyorsun; yarm rüyordum. l~i s1ms1k1 clolu 
akpm ~e1mede y1kamrken olan arka ~antam'l, siperin 
omzuma yiyecegin kurfunu kenanna koydum ve ba§tmt 
dütünüyorsun, ok atan tay- onun altma eaklad1m. Gece-
yareyi dü§ünüyorsun; tamma- yi böyle ge~irdim. Gözlerimi 
d1gm fakat onun süngüsün- k1rpmak nasib olmad1. Soguk-
den kendi camm kurtarmak tan ~enelerin birbirine vu-
i~in bir kur§unda ~ahlarm ruyordu. Yammdaki beylik-
aras1na' devirmege ~ab~aca- leri albma seriyorum, vücu-
gin Türkü dütünüyorsun; her duma saramiyordum. <;ünkü 
saat kan halinde i~ini dttma öyle kurtun yag1yordu ki k1-
~karan dizanteriyi dfü;ünü- m1ldamaga cesaret edemi-
yorsun; cephede ilk hatlar- yordum. 
daki veba sa~an cesetleri Bugün ikinci defa öliim 
diifünüyorsun, ay aydmhgm- tehlikesi atlatmitbm. Sabah-
da titmit yatan bu cesedle- leyin lngilizlerin top~u mev-
rin kokmut peyniri andiran zilerinden ge~erken bir fngi-
taaffününü dütünüyorsun; Jiz töpunun atbg1 tapön bir 

terapnel, topun agzmdan firuzun geceler brnaklarm tü-
feginin namlusunu brmaya- lar f1rlamaz, patlamit ve be-
rak nöbet beklediaini, seni ni bir mispet pagmuru i~in-

o· cie b1rakm1§b. Harika kabi-
gözetliyen, aeni. anyan, seni linden yalmz toz ve barut 
6ldilrmege ~ah1an 1eyleri dü- dumam i~inde kalmakla kur-
tilnüyorsun. 

c;avuf, senin sakalm uza- tulmuttur.„ 
m11, alayct ve net'eli yüzünde TÜRK ATE~I AL TINDA 

bütün bunlan 
lngilizler 13, 14 ve 15 tem-

görüyorum; 
onba,1, senin kederli, mah- muzda hücum ettiler (Kere-
zun gözlerinde bütün bun- vizdere muharebesi). Ben de 

tekrar ingiliz cephesindeki 
Jan okuyorum; nefer, senin 

vazif eme döndüm. Bizim bu -
hal ve tavrmdan bütün bun-

lundugumuz tarassud mevkii Jan seziyorum. Fakat yeni 
bottu. Bizimkiler ikiuci hatta gelenler, daha dün vapurdan 

~kanlar, onlarla da ayni bir hendegin i~ine sigmm11-
1essiz ve dilsiz alfabeyi, on- lard1. T ercüman arkadaflar-

dan iskenderiyeli, Tunuslu 
lar1n gözbebeklerinden ve ferngi bir ~avu~u orada bul--
dudaklanndrn ka~1b giden dum: 
firari alfabeyi yeni battan _ Burasi tarassud mev-

, okumak ve ögrenmek sah- kiine benziyor. Berbad bir 
rm1 gösterebilecek miyim? yer. diyordu. 

Cece oldu; yalmz1m; sipe- i~inde bulundugumuz hen-
rin yetil bo1lugu i~inde aym dek dard1. Albm1zda yalmz 
dnvarlara ~izdigi hayaletler, bir beylik, üstümüz a~1kb. 
iizerimde garib bir tesir ha- Üstümüze bir ~ad1rbezi ger-
ad ediyor. Morto koyundan dik. Arkam1z, Türkler ta-
birka~ kUJ'fun, bana kadar rafmdan hendegin d1varile 
geldi. Anadolu sahili ~ok kapkh idi. S1rbm1z1 kasir-
uzaktad1r. Oradan buraya gaya· \:evirdikten sonra iki 
kur1un yetitmez. kat bir vaziyette yere uzan-

Türklerin geceleri kay1k- d1k. Bütün Türkler deh§etli 
larla sahili takiben gelerek hiddetli idiler. Yagd1rd1klari 
b!zim yanlanm1za ve gerile- demir ve ölüm yagmuzu hep 
rimize atef ettiklerini söyle- ba§1m1zm üstünden ge\:iyor 
JDitlerdi. Buna inanacag1m ve etrafta pathyordu. Ha-
geliyor. Yukar1da cehennemi vay1 doldu-an kükürt duma-
bir kestane fitegi pattrd1s1 nmdan oksürüb duruyorduk. 
bqlad1. - Arkas1 Var -

Türkiye 
• • 

Ziraat bankas1 
lzmir 1ubesinden: 

3.4.935 tarihinde kapah zarfla ihaleleri yap1Jacag1 15-3-
935 de Ege 20-3-935 de Y eni Asir 25-3-935 de Anadolu ve 
30-3-935 de Milli birlik gazetelerinde ilän edilen Yunanh 
emvalinin ihaleleri 29-4-935 tarihine pazarhga b1rak1Jm1~br. 
Sabf gayri mübadil bonusu veya pe§in para ile nakten ya
pil1r. K1ymeti muhammesi iki bin lira veya dada ziyaade 
olan emvalin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. Mahn sabl
d1iJ seneye ait devlet vergi ve belediye resim ve sair bü
tün masraflar· mü1teriye aittir. lstiyenlerin yüzde yedibu~uk 
teminatlerile birlikte ihale günü saat 14,30 da Ziraat ban· 
kuma mlrakaatlan. (1023) 

( Hallan Sesi ) 

Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

E 
Emaret · - Beylik 
Emir - Bey 
Emel - Urpay 
Emin (mutemed) - inal 
Emläk (mülk) - Ö1elge 

-Mülkiyet hakk1 - Özel
gelik hakk1 

Emniyet (äsayif anlam1-
na) - - Güvenlik 

Emniyeti umumiye - Ce· 
nel güvenlik 

Ademi emniyet - Güven• 
f siKlik, yadgüven 
- Emniyet (itimat :anllnn~ 
na) - Inan 

Emniyet etmek - inan-.. 
mak, güvenmek 
~mr - Emir 
Emirname~B&.k: Ferman)-

Buyrultu 
Emsal - E§, e§ler 
Misil - Kat, et 

Nazir (misil, mesil) - E§ 
Mü,abih - Benze§ 
Mütabehet - Beazetlik 
~ebih - Benzer 
T e§bih etmek - Benzet

mek 
T aklid - Benzet 
Taklid etmek - Benzet-

lemek 
Mukallid - Benzetici 
Emtia - Mal 
E~vali menkule - T a§ith 

mallar 
Emväli gayri menkule -

Ta§1ts1z mallar 

Nakletmek - Tatimak, 
anlatmak 

Nakliyat - Ta§Ima 
Vesaiti nakliye - Tatima 

ara\:lar1 
Encam (Bak: Ak1bet) -

Son 
Encümen - Komisyon 
Encümeni Däni~ - Aka

demi 
Heyet, Meclis - Kurul 
Heyeti umumiye - Gen

kurul 

Heyeti Vekile - Bakan-
hk Kurumu 

Kongre - Kurultay 
Mü§avir - Dam,man 
~ura · - Dam§ll 
~uray1 Devlet - Dam§-

tay 
Endabt - Ab§ 
Endam - Tay, boybos 
Endam1 mevzun, mütena-

sibülendam, kameti mevzun 
sahibi - Taylan 

-ndaz - Atan, abc1, at-
IDI§ 

Ender - Azrak 
Endi§e - Kayg1 
Enin - inilti 
Enkaz - Y1kmb 
Enmuze\: - Kip 
Ensal - N esiller 
Nesl - Nesil, üren, döl 
Eracif -Uydurmalar, düz-

meler 
Ürcufe - Uydurma, düz

me, yalan dolan 
Eramil - Dullar 
Erazil - S1yr1klar, yüz

süzler 
Erbabi mesalih - l,i olan

lar 
Erbain - Karak1~ 
Erkän (rüesa anlamma)

Ba,man 
Erkäm askeriye - Gene

raller 
Erkämharbiye - Kurmay 
Erkämharbiyeiumumiye -

Genei Kurmay 
Erkämharb zabiti - Kur

may subay 
-Arkaa1 Var-

~ :c 
0 = ~\ e ~ 
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Dcn1isie1~ ki 
Z~Jzele olurken~ bir Bek

~a§iya demi§ler ki : 
- Salavat getirsene nere

de i~e clünya altüst oiacak. 
- Olsun 'Jbakahm, belki 

alb üstünden daha eyj ~1kär! 
demi~. 

E\1iilii< 
·... . 1 t 

Iki ~ocuk aras1'ndä : 
-=- Ahmed ·be . . Evlenme 

ne ~emektir biliyormusun ? 
- Ge~en gün anneme 

sordum agz1ma biber sürdü. 
- Y a . . Demek ac1 bir 

§ey. 

Daktilo 
Gen\: ve güzel bir k1z 

daktilo olmak i~in müracaat 
etti. Müdür: 

- Size i§ veririm amma 
gözünüz ak~ama kadar pay
dos zamam geliyormn diye 
d1vardaki saatte olmasm! 

Hay1r Bayim kat'iyen„ 
benim ko) saabm var ... 

1\h\'nll~ kudurn1u~tan 
teterdir !.. 

- Azizim, bugüne kadar 
i~kiye verdigim paralar ce
bimde olsayd1„ 

- Ne yapardm? 
- Meyhaneye ko~ard1m! 

Ecnebi 
Sporculara 1\ttlan 

Davak 
"' Ankara, [Hususi] - Fe-

ner - Libertas ma~mdaki ~ir
kin hädise burada §iddetli 
ve ac1 bir tesir uyandirmt§br. 

Dost~a bir ma~ yapmaga 
geldikleri yerde Avurturyah 
futboculari otellerinde din
lenmege vak1t bile b1rakm1-
yarak karakola gitmege mec
bur eden hädise aras1ra 
görülen eksigimiz nastl olursa 
olsun düzeltilmesi lüzumunu 
katiyetle ortaya koymu~tur. 
Dayak yemi§ olarak mem-
leketine gönderdigimiz bir 
sporcunun Türkiyemiz i~in 
ne kötü bir propaganda ola-
cag1 dü§ünülerek su\:lulara 
ulusla~ma kar§I da su~ i§le
mi§ olduklan ihtar olunmak
tad1r. 

Evler i~in 
Nisan nihavetinc ka-

" 
dar ueuzluk var 

As1mm (mis kokulu sabun
Jar1) torba ile 22 kuru§. 

Bir kiloya kadar dahi 22 
kuru~a verilir. 

12 ve 5 kiloluk torba ve 
paketleri haz1rlanm1§br. 
Sah~ veri: <;ank1r1 ~ar§I 

No. 4 sabuncu As1m 

Saz merakl1la
r1na müjde 
A~dmas1 sab1rs1zhkla bek

Jenilen Kemeraltmda ,kici 
Beyler sokagina käin (T1flän 
gazinosu) a~ilm1§br. 

Güzel muganniyelerimiz
den Bayan Faide Nezin, 
Adalet Remziye ve bunlara 
mükemmel bir saz heyeti i§-
tirak etmektedir. 

Muhterem mÜ§terilerimizin 
te1riflerini ve eglenceli bir 
vak1t ge~ireceklerini tavsiye 
ederiz. 

l8•~41i'~„@l(et~«;_.„. 
6 

tVENI~ELOSl!~ 
1 MARIFETLERI 
11111111 

--------~ 
Y AZAN: RAZIL TOMSO~ 

"' (.!--~~ -28- , „„ 
Revlerde liiJelü\rhklar yap1lm~s1na ra~ 
V~nlzcios rrievk~ini terke mecbur oln1u~tU 

•1915 Birinci ve ikinci tef
rinleri : 

Buigär~stail', katt surehe 
merkeii impäratör'iö.klarm 
taraf1'111 tutunca, ftiläf san-. . 
sürü Bulgarlar lehine Yunan 
arazisinin terki fikrini büs
bütün gizli tuttu. Daha bir 
ka~ gün evvel gazetelerin 
hakaret ettikleri Kral Kos
tantine müzaheret edilmesi 
itiläf matbuatma emredildi. 

Kabine buhran1, krah ~ok 
gü~ bir mevkide]b1rak1yordu. 
Tabii bir zamanda, buhramn 
hal ~areleri ~ok sade idi. 
Mcclisi feshede ve neni inti
habdan sonra yeni ekseriye
tin Jiderini ba§vekil yapard1. 
F akat ~imdi buhran öyle bir 
zamanda olmu§tU ki se~ici
lerin büyük bir k1sm1 siläh 
altmda idi. En iyi ~are müs
tekil bir adam1 it ba§tna 
getirmek ve Venizelosu ona 
müzaherete ikna etmekti. 

M. Zaimis,:bütün eski Bat
vekiJlerden inürekkeb yeni 
ve müstakil bir kabine yapb. 
Makedonyadaki Yunan me
murlarma, ltiläf ordusuna en 
müessir surette yard1m et
mek i~in emir verildi. Yu
nanistan, ftiläf~1lara dost bir 
bitarafhk takibine karar ver
mi§ idi. 

Bulgar seferberliginden bir 
az sonra, S1rblar, gizli itti
fak andla§masma tevfikan 
Yunan ordusunun kendileri
ne iltihaka haztr olup olma
d1gm sormutlard1. Bu andla1 
mamn ahkäm1 ~ok münaka 
§a edilmi§ti. . 

Yunan noktai nazartna göre 
mütekabil yard1m mecburi
yeti 1913 mnahedesinde bir 
balkan harbine ait oiup bir 
Avrupa harbine ~umulü yok 
tu. 

29 Eylul 1915 de Yunanis 
tanm S1rbistana verdigi cevab 

da "Yunan bükümetildi 
li~kfim~U t4ril1iidan 
i1an t~lebe muvafakat 
miyecegi kemali tee.,lt 
teessüfle„ beyan edil ' 
sonra, Yunan bitarafb' 
her iki memleket i~in, 
selläh bir müdahaleden 
faydah olacagi i1aret 
mekte ve digerJmuharib 
letlerle Bulgaristamn III 

rek bir teca vüzü kartl 
müttefiki Sirbistantn e 
sine mäni olmadao Yu 
tamn da mahvolacagi 
rilmekte idi. 

Paris'te panik. 
Bulgar §ef erberlig1 P 

bir panige sebebiyet v 
idi. Fransa'nm Yak1D 
taki ltiläf siyasas1mn i 
sini ele almas1 bert 1 

isieniliyordu. Franstz 
besini zay1flatabilecck 
hangi harici bir niilll' 
tiddetle muanz olan Kl 
so'nl!n mubalefetine r 
Selänik sefirine tarait" 
lanlar, kalebe ediyo 
Sonradan 16 baziran 191~ 
F rans1z meclisinin gizli 
mamda, Delkas'nin söyl 
lerine göre, 1915 eylal . 
Rusya, Selänik seferine 
räkten kat'iyyen imtin• J 
mi§, arbk kendisinden T. 

bir askeri gayret bekl 
mesini söylemi1ti. 

f tiläf da, asker ve m 
k1tbgm1 ileri sürerek S 
seferine giri,miyecegini 
dirmi§ti. 0 tarihte f 
ba§kumandan1 general J~. 
de buna muhalifti. 4 
te§rin 1915 te "depo all 
r1m1zm bo§ bulundui'J 
hatbrahbdaki mevcudla . 
azaltmag1 derpi§ etti 
bir zamanda kuvvetl 
S1rbistanda dag1tmak bit 
Jilik olur. „ V~ 

(Arka11 
.„IHICmll„„„.a ...... „ ... C~l== ~„„„„„„ ........ 
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Yavuzdan imdad 
isteniyor! 

Bütün gözler uf uklara dikifo1i~ 
Y a vuzun1uzun görünmesini 

bekliyorlar ! .. 
Saatlerce bu korkun~ takib, tüvleri nrpe" 

ten ölüm 'yarI§I devam ediyordu. . d•d 
Öyle bir · an geldi ki Y avuzdan bir 1111,~ 

gelmez, bir yardim yetitmezse Hamidlye~•iJle 
degerli zabit ve neferlerile denizlerin dab 
~ökmesi i§ten bile say1m1yacakb. flii• 

Niyaet, Hamidiyenin bulundugu ~e e' 
vaziyetin ~ok tehlikeli oldugu, arade~ ~~ 
safenin azhg1 telsizle Yavuza bildirile 
imdad istendi. .rf 

Hamidiyenin muhakkak bir feliket k te 
smda oldugunu takdir eden Y avuz, h•Y':e• 
Jäy1k bir ~abuklukla harekete ge~erek if~,
dü§manlart derin hayretler i~inde b1r• tiP 
bir sür' atla bogazdan f1rlam11 ve den~~ 
korkun~, etrafmdaki ber1eyi ürküten ve ~~ 
ten az1h bir aslan1 gibi Karadenizin 51 ~ 
dalgalanm yararak Hamidiyemi:t.in i111daol 
ko§uyordu. 'Jf.. 

Hamidiyede bulunanlar kendile~e~ 
yard1m gelecegiDi reimen bilmec:liklel'I 
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Zengin 
Olmak 

( Halkm Seai ) 

• 

Biletlerinizi 

Mutlaka 
• 

~ 

• i~;esinden _ Ahmz: 

1 
Telefon: 34:97 

fl'I 

~orakkao1 35.( No. 

• Hasan Tahsin lsterseniz ·--

Bakkallara Müjde S1hhat, kuvvet, kudretin„ ftBu Pillerin En Tazesini 
Ycgane ilüc1 F E Ri ~r kuvvet 

FERiT kuvvet §Urubu ~ 
014 

Beyin, Mide Kemik ve 
Smirleri ~uvvetlendirir 

Romatizma, Ademi fk
tidan izale eder. 

Büyümesi ge~ kalmt§ 
gen~ kaz ve ~ocukl~rm 

büyümesini temm 
eder 

fj V erem ve vereme isti
~ dad1 olanlarm kullana

cag1 yegäne kuvvet ve 
Son dereee hassas, saglan1. zarif ve dan1gah 
Oturak terazilcrin1iz geldi. Her te1·azinin 

f cvkindedi1· 
SATI$ YERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
~DEMI$) Ticarethanesidir. 

IWiiyonlar arkasmdan ko§anlar 
~i~ango biletle [M•J J k• ] sinden al 
111u Ke~ecilerde I YOD ar l§e mabdarlar 

En büvük ikran1ive ( 200,000) lirad1r 
"' .., - -

~imdiye kadar misli görülmemi§ olan ve bu 

kudret iläc1d1r. 
BÜYÜK 

Si~esi 

60 
Kuru~tur 

Her eczane ve ecza 
depolarmda bulunur 

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

defa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
Piyangosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
l>lindan anla~1lm1~br. Bir~ok] vatanda§lar1m1z1 
her aym «11»rinde zengin eden ugurlu (MiL
"ONLAR Ki~ESi) nden biletlerinizi tedarik et-

··""··· : . 
. ·~ YÜKSEL RAKISI 

.. ... ' 

'-~. 

llleniz menfaabmz iktizasmdan oldugu bilteca·übe meydana 
$•kaaaa1d1r. 

Ta1ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
•Urette ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkediJecegini 
llluhterem mü§terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki~esi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 

P::Jt:J~~dt::~~t:lci1c~:lc.*...-btc1..+_~_1t--tlc,c er 
24 NISAN <;AR~AMBA'dan itibaren äu. 'T'.j ~ 

lki~et~elikte: -( T AN )- Sinemasm~:l. 3143 ~ ~e 
T '"""' :3 an1nm1c. Yunan artistleri tarafmdan vücude getirilen -

T (/q PJ 

1 • R~:~~rk~hlü FE NA Y 0 L ~· 5 -· ,.... F :::i -. 2 - Tüccar Horn ra::1~:~k~~zlU - ~ 
~ ::r-A Y R l CA )f. ..... ~ 

En ycni DÜNYA lfAJ)fSA'TJ g- l~ 
~~~ N~ 

SEANSLAR ~ 

Hergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, :; S-
~, ~_22_.:1.:_~~~esi, Pe.r§:_~:_.~:: 3 te ba§lar. { ~3' 
!"~++++++~~:~++++~+~-.~~~: ~ .... , ...... „„„1UJ1mm-ra~~-- -· , ''.ui.-,,,•;:s· .,„ ~ ~ 
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l>lr dürlü gözlerini Istanbul ufuklarmdan 
'Yiram1yorlar, §änli Yavuzumuzun hiybetli 
2Övdesinde dikili kccaman bacasmdan bir 
Y•nar dag gibi -;1kan dumanlarla ortahg1 si
Yah bulutlara bogarak kendilerini kurtarmaga 
ko1acag1 hakkmda sars1lmaz bir itikat ~besli
Yorlar, aldanm1yan kablelvuku bir bis ile mü
Cadelelerine devam ediyordu. lki Rus krava
~?rü ile Hamidiye arasmda artak pek kü'rük 
1111J' mesafe kalm1,ta. 

• Bu kötü vaziyet biraz daha devam eder 
~e. Karadeniz, Hamidiyemize faik kuvvet-
e11n faik taplan altmda 'rok ac1kb bir 

lllezar olacakb. Mehmet~igin biri bu ka~ma 
Yd•1111ndan cam s1k1larak arkada§ma m1rd· 

•nd1: 

= ~ 
N 

ii s- ~ „ = 0.. ..... .... er 
~ „ 
('t 
~ ,...... -· . 

-· vJ; 
M"' -· .., 

lzmirde umumi deposu Suluhan civannda 

~ 
~ 

3 
0 

= 
~ .... a: .... 
:::: 
3 „ ..... --~ „ ·-

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

Poker Play 

YALNIZ ME$HUR 

POUf D PLAY 
TRA$ Bi~AllLARI 

NULLANINIZ 

Her verde sabhr. ~larkava dikkat 
ol 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnet, <;i<;ek ~1s1 
PANSUMAN, SIRINGA 

l~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yamnda ~enhan No. 6 

............. ·: ...... . 
~~~4~~"1A~Mle~""9~ :. 

l~i ... · TA yy ARE SiNEMASI T3~~iD 
BUGÜN 

F rans1z akademisi azasmdan PiERRE BENIOT'nin 
• §aheserinden ahnan 

Senenin eo zengin, en hüyük, eo muhte1em filmi 

SEANS SAATLARI 

Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Per1embe: 13, 15, (Mektepliler 1eans1) 
Cuma: 13 te ilive seana1 vard1r. 

, 
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• 
Gen~ k1z1 ele ge~irmek i~in 

k1z olmaga raz1 olan delikanl1 
Macar tabaasmdan Jean 

Riks. ge~en hafta ~ok ko
mik bir hädiseden sonra Bu
dape,te zab1tas1 tarafmdan 
yakalanmt§br. 

Jean Riks, son zamanlarda 
sokakta rastlad1g1 bir k1z1 
~tld1ras1ya sevmi§, fakat bir 
türlü gen~ k1za yakla§arak 
derdini dökmege cesaret ede
memi§tir. 

A§1k delikanb, ge~en haf-

muvaffak olmuftur. Delikanh 
ilk günlerde gen~ k1za erkek 
oldugunu hissetirmemi§ ise-
de en nihayet, kalbindeki 
§iddetli sevgiye dayanam1ya
rak sevgilisiue hakiki hüvi
yetini anlatmi§hr. 

Delikanhnm bu if§aab, genc 
kiz1 merhamete getirmi§ va 
~1ghg1 kopard1g1 gibi bütün 
ev halk101 ba§ma toplam1§br. 

ta gen~ k1ztn ailesi tarafm- Gene delikanh, i§in sarpa 
dan bir kadm muallim aran- sard1gm1 görünce ka~mak 
d1g1m ögrenince, kadm k1-
yafetine girerek muallimlik 
i~in müracaat etmege karar 
vermif ve bu te§ebbüsünde 

m ~ ~ ~ 

istemi§ ise de evin ahc1s1 ta
rafmdan ensesinden yaka
lanm1~ ve ~agrilan polislere 
teslim edilmi§tir. 

Tuna devletlerinin silahlan 
mas1 ve Balkan anla§mas1 

Viyana, [Radyo) - Baf- j turyamn sür'atle tam bir 
bakan muavini Prens Staren- §ekilde silählanmas1 läz1m-
berg hava yolu ile dün Ro- geJdigini ileri sürmektedir. 
madan dönmü§tür. ~·~ 

Prens Sterenberg Ba,ba- F aler ko~u 
kan Bay ~U§nig ile uzun bir ~ 
müläkat yaparak kendisine alan1nda 
Roma seyahatmm neticeleri 
hakkmda izahat vermi§tir. 

Paris, [Radyo] - Paris 
matbuab, Avusturya Ba,ba
kan muavinin Romada yap
bg1 : temaslara büyük bir 
elaemmiyet vermektedir. 

Frans1z matbuab: 
11 Bu mülikatlann yakmda 

toplacak olan Tuna devlet
leri konferans i~in büyük bir 
e~emmiyeti vard1r. Tuna dev 
letleri aras1ndaki sulh fikri 
Strezada knralan esaslar üze 
rine dayanacakbr „ demekte 
dir. 

Jurnal gazetesi, Avusturya
Macaristan ve Bulgaristamn 
~ilihlanmalari i~in Balkan 
anla~mas10tn muhalifetini mev 
auu bahsederek diyor ki: 

"Bakan anJasmas1 ya bu 
devletlerin silihlanmas1 mem
nuniyetle kabul ederek müf
terak ~ab~mayi, IJahut bun-

lann hareketini rekabet ve 
sui niyetle telekki ederek 
tübhe i~inde kalacakbr.„ 

Repüblik gazetesi, Avus-

• 

Halk hake111 hevetini „ 

linc cttnek istcdi 
Atina ( Hususi } - Faler 

ko§U alamnda hakem hey
etinin yanh§ bir hareket i§a
reti vermek suretile Favari 
olandan ba§ka bir hayvamn 
ko§uyu kazanmas1 üzerine 
büyük bir hädise pkmi§hr. 

Kofunun F avarisi olan 
( Hektor ) nammdaki at üze-
rme oyun oynayan oyun· 
cular, diger hayvamn birinci 
gelmesi üzerine hakem hey-
etinin bulundugu Locaya hü
cum ederek ko§unun hüküm
süz ilän edilmesini istemi~
lerdir. 

Zab1ta kuvvetleri halkm 
häkem locasma hücum et
melerine mani olmak iste
mi§lersede, halkm büyilk 
galeyan kar§tsmda aciz kal
miflar ve locanm bütün 
camlan par~alanmi§br. Ni· 
hayet yeniden zab1ta kuv
vetleri celbedilerek halkm 
büyük bir hadise ~1karmasma 
mani olunmu§tur. 

lzmir Muhasebei Hususiye 
müdürlügünden: 
Bedeli 
Sab1k1 
Lira 
50 Namazgähta 3 No. h dükkän 
52 " 34 " „ 
30 " 36 " " 
40 „ 40 " " 
40 " 42 " " 
40 " 44 " " 
30 " 46 " " 
75 " 48 " " 
70 lrgatpazan 164 " „ 

125 lstikläl mektebi altmda 80/1 
30 lki~efmelik caddesi 34/l 

110 " " 351 
205 Kemer C. Saman ham yam 1 
125 " " " " " 3/1 

71 Cl U U U H 3 /2 
25 " " " " " 3/3 
25 " " " " " 314 

110 " " " " " 315 

No. h dükkän 

" " 
" 

kahvehan 
„ 

" 
" 

dükkän 

" " 
" " 
" " 
" " 

110 " " " " " 3/6 " " 
160 " " „ " " 311 " " 

ldarei Hususiyei viläyete ait yukar1da yerleri yaz1h aka-
rat 1-6-935 cen 31-5-938 tarihine kadar ü~ sene müddetle 
icara verilmek üzere 25-4-935 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye ~1kar1lm1~br. Müzayede §artlarm1 gör
mek istiyenJer her gün Mühasebei hususiye müdüriyetine ve 
pey sürmel{ istiyenlerin de ihale günü olan .15-5-935 <;ar-
1amba günü saat 9 dan on bire kadar depozito makbuzla-
rile beraber viliyet encümenine müracaatlar1. (1208) 

( Hallun Sesi ) 

: Yeni Hari 
Müste§a 

Ankara, [Hususi) -

iNGiLTERE :HÜKÜMETi 
Almanyaya eski müstem

lekelerini iade etmege 
raz1 oluyor • 

1 Cumhuriyet 
K. Enstitüsü 
Müsameresi 

käleten ifa etmekte ol 
Hariciye Müste§arbgtP 
oJarak tayin ediJen 
i§e ba§lad1. ___ ....,., „, ___ _ 

Yunan 

FAKAT ULUSLAR KURUMUNA DÖNME$1 $ATTIR 
Londra (Radyo) - Siläh- de Avrupacl1r.„ l 

s1zlanma konferans1 reisi bay Bay Henderson Almanya-
1 

Henderson AJmanvanm no- nm hukuk mu;avatl prensi-
tas1 münasibetile mühim be- bini klbul ederek bir anla~- 1 

yatta bulunmu~tur. ma yap1lm:1.s1m tavsiy~ etmek- [ 
Bay Henderson bernltir ki: tedir. · 
„Eeki müttefiklerin siläh- Digel' taraftan (Star} ga-

lanma meseJesi hakkmde mü- zetesi, ingiltere hükumetinh\ 
talaala1 iki mmtakada harb Uluslar Kurumun<i <lönmesl 
korkusunun mevtutfolmasm- ~artile Almanyaya eski müs-
dan ileri gelmektedir. Bunla- temlekelerin iadesini kabt\I 
rm biri uzak ~ark. digeri edebilecegini yazmak\ad1r. 
~ ~~~~ ·~*~ ~ ~~~~~~~~ • 

Deniz kuvvetlerinde lngiltere · 
ile Almanya anlct§abilecekler / 

( Ba§taraf1 1 incide ] 
anJamakta gecikmiyorum. 

Biz az sonra sar1 ve titrek 
bir ziya veren mumlar salo
nun her taralma !erpiliyor. 
Bi1e t;ok garib geien bu 
mum ziyas1 altmda inti:iar j 
hir zamanlar kilise olan bi- j 
nada herhaJde eski habraJar 

- Ba1taraf1 Birincide 
milli meclisin toplanmajl 
intihabat icraem1 ilAn e 
tir. Hükumet fu fikird 
kl, re jim meselesi f1 
arasmda her hangi bir k 
mevzuu te§kU edemel• 
kalar 1tras1ndaki kavgal 
jimJer i~in ortaya dii~m 
~1kar1r. fsfer krälh liir 

canlandmyorl., l\Uriyet l§lerse krals1~ 
Epi u:zun sÜreh bir bekle- cumhuriyet olun iejiui' 

lneden sonra nihayet elek~ 
1 

yasi firkaiarin dejil b 
trikler yamyor, f1rk1tlarm Hien~et ola11 V 

Programft is\iidäi mar§• miletinin ekseriyeline is 
He &a~lamyor. Bunu talebe- etmesi laz1m gelir• 
lerin söyledigi bir mari ta- Son zamanlarda •'* 
kib ediyor, sonra. da Faruk geleh canlyane hadisat 
~af1~1tt \,l angin„ piyesi ha§;;. y1sile ortaya ~1kan acil 

meselelerr hallecliJdigi 
liyor. Büyük bir zevkle sey- Yuiliii ffiilleli Atikfirt ij 
redilen bu piyeste röl alaß:. serbesi:~~ ve so~uk kän) 
Jard1'n kii~ük Zekiye ve Ni- , hükmünü verehilecek für 
ii. al Üzerl.erine dü§en vazifeyi 1 

Je ge~igi z~m;tn Y tina~ 
liakkile ba§ararak ~ok alk1i:. k ipeti ffiHlellll HÜyJ!U 
lamyodar. mtlhim bir k1sm1 istcdigi 

Londra 26 (A.A) -Taymi~ gazetesi bay Hitlerin Almß.n:. 1 

ya i~in lngiliz donanm~smm yüzde 35 ini mi. yßksa yüzde 
50 sini mi istemekte oldugunu maJUm bülunmachgm1, ancak 
her halde lngiltere hükumetinit1 he olursa olsun bu rüi:de 
nisbetlerinden hi~ birini müzakerat i~in esas 'Olarlk kabul 
etmiyecegini, ~ünkü Almanyanm ~imdiki deniz kuvvetinin 
Versay muahsedsi ahkäm1 esai1fia istinat etmekte bulundu
iunu yazmaktad1r. 

fiündan sonra s1ra pro- dirde, her türlü f1rka ra 
f gram giizel numaralarmdan larmdan azade bir h 
I biri o)an monologa geliyor. bulunacak olan millet• 

~ m m 
Paris Esham borsas1nda va„ 

ziyet iyi de~il 
Pris 26 (A.A) - Esham borsasuun dÜnkü vaziycti pek 

okadar memnuniyete §'Q'3U degildi. Esasen muameleßi ai 
oJan borsada bir tak1m kimselerin ellerincleki esi1am ve 
tahvilah paraya ~evirmeleri, yerli ld)i'nparhmaniarm ekseri:. 
sinin fiatlarancla tenezzüle bltts olmu§tUr. Bununlß neräber 
bu dü§iiklükler fa:da ehemmiyetli degildir. 

":.III 11;q '1~1 11_;~ 'tt;i1 „,...„. 
'"·'~ !!ft;,~ 111„111 11,.,rl ll1ou11 ~e~ 

11;i1 
huull 

Prens Bibeskonun tayyresi 
Konyada dÜ§tÜ 

Donyaa 26 (A.A) - Prens Bibeskonun tayyaresini Ro
manyaya gotürmekte olan tayyarecilerin tayyaresi sakat
lanarak istasyon civarmda dü§mÜ§tür. Räkiblerine bir§ey 
olmam1§hr. Hükiimetimize ve tayyare cemiyetine beyam 
tefekkür etmektedirler. 

~ ~ 
~ ~ 

Frans1z meinnu m1ntakalar1n 
da yabanc1 tayyareler 

Paris 26 (A.A} - Hava i§leri bakanhgmm bir tebligine 
göre ~imali §ark hududundaki memnu mmkalar üzerinde 
s1k s1k vukubulmakta olan ecnebi tayyarae u~u§lan dolay1-
syile lüzumlü bütün bava inzibah tetbirleri almm1~hr. 

Amerikada 
GümÜ§ Fiat1 
Yükseliyor 

Nevyork 26 (A.A)-Ame
rikan gümü§ müstahsillerinin 
kanaabna göre, dünya gü
mÜ§ piyasasmm yükselmesi 
Amerika hazinesini gümÜ§Ün 
bir onsunu bir dolara sahn 
almaga mecbur edecektir. 

Lehistan 
D1~ i~leri hakan1 \' a r 

~ova ya dönöyor 
Venedik, 26 (AA} - Bu

rada bir müddettir istirahat 
etmekte olan ve ge~enlerde 
italyada 01§ar1 i,Ieri müste
§art Bay Sovi~le göre§en Le
histan rD1§art i,Ieri Bakam 
Bay Bek Viyana yoluyla Var
§Ovaya hareket etmi§ ve ha-

Avusturya 
Bir istikraz 
Aktediyor •• 

Viyana 26 ( A.A) - Hü
kiimet yüzde be§ bu~uk fa
izle ve 25 senede kabiJi itfa 
bi.1 i§ istikraz1 akdine karar 
vermi§tir. 

Rus 
San'atkärlar1 

Ankara (Hususi) - Sov
yet san'atkärlan bugün §ehri 
gezdiler. San'atkärlar Anka-
rada gördükleri iyi kabulden 
cok memnundurlar. Bu ak
§am kordiplomatik §Crefine 
Halkevinde bir konser verdi 
ler. 
------------· 
hareketinden evvel 6Lehis-
tanm Roma sefiri ile uzun 

bir müläkatta bulunmu§tur, 

t 
<;ok iyi bir mizah yazgam 

1 
meseleyi arzetmektc kati 

olmaga müsteicl olan mekteb ' tereddücl etmiyecektir. $ 

l t l b · d N 'h • 1 81 muhakkakbr ki Y a e o;in efi ez1 emn yaz• , 
. cl1g1 monolog Bedia tarafm· milletinin verecegi hil 

herkes hürmet edecektir· 
dan eichten nefis bir ~ekilde -~~~y-~~ 
söyleniyor. Evvelä Bedia son• 

1 
lar i~inde oynanmas1 1 

ra da beraber tähn~ye ~tkan gelecegi zannile ortadall 
Ne!ihe hazir olanlarm sürekJi liniyor. Fakat bu 1efer • 
alk1~iarin1 tophyorlar: triklerin s6nmesi pekte 

M ·k · J kl '· •· ho..:: bir iq 6imuy' or, ~ üzi siz a rila a rierat>er y y 

~ok Begenilen iki §arkidan ''Tenbellerin Rftyas1„ 
sonra, " Kadm §air olunca „ nenin i~inde yeniden Y 

lan mumlar, etraftan a 
piyesi ba§hor. Ba§tan sonuna tirilen ceb Jambalannin zi 
kadar muvaffak1yetle oyna- altmda; orijinal bir §C 
nan bu güzel komedide §air bitiriliyor. 
rolunda incila gecenin en Son söz olarak müsa.JJI 
muvaffak olan unsuru, hiz- nin bu sene mekteble 
met~i rolunda ~ükufe de pi- verilen müsamerelerin eD 
yesin "'muvaffak1yeti i~in bü- zib ve iyi hazirlanml§l ol 
yük bir amil oluyorlar. gunu söyliyebiliriz. 

Nihayet program bitiril- Bu sabrlara nihayet v 
mek üzere, "Tenbellerin Rii- ken bize ya§attmlan 
yas111 dansmm ilk k1sm1 geceyi haz1rhyan ve yafa 
ba§hyor. Fakat ziya dansm lar1 tebrik ederiz. 
1sm10e uymas1 i~in karanhk- RE~AT SArl 

[Yavuzun kahramanhg1) - 8 -

On saata yakm bir müddettenberi onl"'. 
hi~ nefes aldirmadan kuvahyan Rus gemilet' 
birdenbire durdular ve gene birdenbire g3f 
lerinden k1v1lc1mlar ~1kan bir kaplanm önOI 
den firar eden karacalar, bir atmaca11•' 
pen~esinden kurtulmak i~in ka~11an kutl 
gibi ka~maga, arkalarma bakmadan fir.i' 
koyuldularl , 

Acaba Yavuz mu geliyordu. Yavuzu bi' 
siyanet melegi gibi bekliyenlerin gözlef' 
ufuklar1 aramaktan, taramaktan yoruldu~ 
halde ondan bir iz, bir gölke göremiyorlarcli 
0 halde kurtlar gibi saldiran bu dütrll,_ 
gemileri neden süt dökmü§ kediler gibi ka( 
maktan, kurtulmaktan ba,ka bir feye b~' 
m1yorlard1? 

Kuvalamak s1ras1 bize 
gelmi§ti! 

Yavuz gidiyor, Yavuz, sulan 
yara yara ... 

Dü~111an da kac;1yordu. Olmu~ 
idi n1aska1·a 

Petrepurgta ~1kan gazeteler Hamidiye~ 
teslim olundugunu, bütün mürettebabmn e,il 
edildigini yazarak ilaveler ~1kar1rken Ha~ 
diyemiz dü1man1n eline dütmemek i~in bü 


