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Lirad1r, Günü Ge~mif 
Nüshalarm Beheri 
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( Halkm Sesi ) Matbaasmda 

Bas1lm11br 

VERSAYA YENI BIR DARBE 

F~tbol 

(Yavuzun kahramanbg1] -9-

Yavuzun kahramanl1g1 

Y avuzumuzun Karadenize ~1ktagi haberi 

R.11a donanmas1n1 1a11rtm11b. 

Y avuzun bir giillesi bir Rus torpitosunun 
bac:a.ma iaabet eclince •••• 

-------------0000-------------
Ahiretten haber veren bir ruh 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

Ge~en Subatta ölen bir ingiliz muharri, yine 
bir gazeteci olan ogluna « Obir dünya * 

hakk1nda mahimat vern1i~tir ! . . . · 
inailiz matbuabnda bir cegiz. 

mün;kafa ve tenkit k1yameti Okurlanm1za hergün yeni 
kopartan "bu ahiret repor- ve degi1en mevzular üze-
taj1" hakkinda el'än lngilte- rine eserler takdim etmege 
renin ruhiyat ile me1gul karar verdigimizden: 
mecmua, kulüb ve ilimleri . Yt!'famba günü ( lkinci 
tetkikat ile sütunlar dolusu Katerina- nm a,k1 ) 
yazilar yazmakta ve birbir- Pertembe günü ( Methur 
lerini bazan cerh, bazan da Polis Hafiyesi Tom Koms1s-
tasdik edecek konferanslar m bir maceras1 ) 
vermektedirler. Cumartesi günü ( Ölüme 

l1te okurlar1m1za Sah gii- ~are bulunur mu? ) 
nü "Halkm Sesi" ile birlikte Pazar günü ( Apart1man-
yahniz dag1tma ve katlama lar bülbülü ) 
ücreti olan 20 para muka- Pazartesi günü ( Yamyam-

8;!bilinde bu mühim ve herkesi lar arasmda bir sergüze1t ) 
aläkadar eden münakqalar1 Adb mütenevvi kitablar 
hulisa eden ilk kitab1 vere- verilecektir. 

Y az gelince: 

Mü1teri - ~apkalan istedigimiz fiatle venn1z. <;inkl 
biz de delikanblar gibi ~pkasiz ve gen~k1z ve kad1nlar 
gibi ~orabs1z gezmege baflarsak baliniz harab olur ••• 

Bedeli Nakdi Efrad1na: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1m Uz'a 
E l Y l. M 1 d 'f l ~ifte dikit SerpUf ve Tozlulda birlikte alb Jiradan 

Yaptinniz. n sag am er 1 - a 10 an ~1 te prov~ l sekiz liraya kadar ....... -.... eaw.e yapdir. 
E 



Sahife 2 ( Hallan Scsi J 

~---~8~™1~~~~ Osmanbcadan 
~~~I TÜRKYEYE KAR!jlLIK-

„oo++ LAR KILAVUZU 

Yazan · Türk~eye <;eviren : ~ Erz · - Pirin~ 
ANRI FOY RE~AT SANLI 1 Erzak - Azik 

• ~~~ _ 39 _ ~~~~ Erzan - - Yala§ir, yara§lr 
Esalet - Asalhk, asalet, Arttk ak~a111 buluudu(g-un1uz toprak kutunun asillik, aksoyluk, tözünlük 

üstünc sessizlik bir kapak gibi kapandt! Asil - 1- Asalh, asil, 
Ayaklan1111zm hemen ucun- diyorlar. Perde hizmetini gö- aksoy, tözün 

da, mermi par~alar1, kumlan ren ~adir bezi ~1rpmd1k~a, 2 - (Vekil kar§ib) Esi 
darmadagm ederek ayakla- arahktan ~apkalar1nda yar1s1 Esaret _ Kulluk 
nm1zm üstüne f1rlahyordu. ye§il yar1s1 beyaz bir murab-
Mermiler, s1caktan ölgün bir ba bulunan irlandahlar1 görü-
haJe gelmi§ havay1 rüzgär- yoruz. iki kat olmu§lar göz-
land1riyor, 1shk ~alan, h1~k1- leri ve yüzleri dikkat kesil-
ran, pathyan, ~ahrd1yan mer- mi~, adeta ko~uyorlar. 
mi konserine tüfek ve maki- B1z k1m1ldanmadan bek-
nelitüfek ate§i akompany1- liyoruz. Bütün gün gün böy-
man yap1yordu. <;elik par- le ge~iyor. Güne§ten ve gül-
~alarmm jimnastigi aras1ra Jeden yanan mevziimizin et-
nefes almak ister gibi, biraz rafmda gölgeler uzuyor. S1-
duruyor, sonra daha §iddetle cak ve koku tahammül edi-
tekrar ba,hyordu. Sarostan Jir gibi degil! Sinekler, o Al-
Mortoya, Kirteden Eski Hi- lahm beläs1 sinekler, yüzü-

Esaret (Ülke ve ulus!arm 
yabanc1lara mahkumiyeti an
lamma) - Kölemenlik 

Esaret (harb esirligi anla-
mma) - Tutsakhk 

Esir - Tutsak, tutkun 
Esirane - Kulca, k3lece 
Esas - Ana 
Esas - As1l 
Esas - Dip 
Esas · - T emel 
Esasen - T emelinden, as-sarhg~ a kadar yer, yerinden müzde dola~arak, burun de-

d · k f hndan ounuyordu. liklermiz en i~er1sini e§ a 
Dudaklar1m1zda bir siga- ~ah§arak bizi fena halde ra- Esasi - Anasal, köksel 

B d h d I A k k Esasi - Enbach, bachca, rillos, bekliyoruz. ulun u- ra ats1z e iyor ar. rh a - Y " 

gumuz yerin etraf1 her renk, §am oldu. Gelibolu yarimada ba§m 
her ,ekil ve her ~e§id de- smm sütünde sanmtrak bir Esatir - Mit 
mirden bir hirdavat kollek- l§lk var. l~inde bulundugu- Esbab - Sebebler 
siyonu halini ald1. Bir ölüm muz ve boguldugumuz toprak 
tehdidi, gev§emiyen, eksil- kutnnun üstüne, sessizlik, 
miyen ve hi~ merhamet bir kapak gibi birdenbire Müessif - Esefli 
etmiyen bir tehdid, durma- kapand1. Teessüf etmek - Esef 

Esed - Aslan 
Esef - Esef 

dan tepemizde dola§iyor. Birdenbire de soguk ha§ etmek, eseflenmek 
Arkam1z1 dayad1g1m1z hen- ladi. Biraz ötede duran §a-
degin duvar1 üstünde §erap- nekeme kadar §Üründüm. Bi Eser - izer 

Eskis - T aslak nel tapalar1, kovanlan yu- rer yurum §arap i~tik. 
1 b 1 k. Esläf - Germic:ler, öncel-var amyor ve un ar san 1 Ancak 0 zaman saatime Y T 

bize §Unlan söylüyorlar: bakmak akhma geldi. Saat ler 
- Görüyorsun ya, benden 6 idi, sabahtan5beri ayni va- Esman, esmam baliga 

sonra gelene dikkat et! ziyette kimildamadan demir (Bak: Bedel) - Tutar 
Ben de senin burnuna yap1- E S 

ve ate§ yagmuru albnda ya- sna - ira 
pbilirdim ama hunu yapm1- bp durmu§tulc. Tathsu frengi Esnasmda - S1rasmda 
yorum. ~avu§ yerinden kalkh, tüfe- Esrar -1- Sir 

Sadece seni korkutuyor gini aldi : 2 _ Giz 

izn1ir sicili ticaret 
n1enn1rlugundan I:-{87 
[Avram Aji ve A. Hasson J 

ticaret unvanile izmirde Y ol 
Bedesteninde 62 numarada 
boya, baharat· ve emsaJi ti
caretini yapan i§bu ,irketin 
ticaret unvam ve §irket mu
kavelenamesi ticaret kanunu 
hükümierine tevfikan sicilin 
1387 numarasma kayt ve 
tescil edilecegi ilan olunur. 
izmir sicili ticaret memurlugu 

resmi mühür 
F. Tenik 

1 - ~irket mukavelesi 
Bin dokuz yüz otuz be§ 

senesi Nisan aymm yirmi 
ikinci Pazartesi günü saat 
onbe~ s1ralarmda izmirde Ha 
limaga ~ar§lsmda 14 No. da 
käin dairesinde vazif e gören 
a§ag1da mühür ve imzas1m 
koyan izmir Ü~üncü Noteri 
bay Hasan Tahsinin vekili 
muavin bay Ali Raifin yam
na geien zat ve hüviyetleri 
izmirde Aydm demir yolu 
kumpanyasmda anbar memu 
ru Kadri oglu bay Mustafa 
As1m ve izmirde Kara Os
manoglu hanmda bay Faik 
T okathoglunun ticarethane
sinde kätib Refik oglu bay 
ibrahim Binbay. 

N21m ~ahsiyetlerin tarif ve 
§ahadetleriyle teayyün eden 
ehliyeti kanuniye ve nizami

dir. · 
M. 4 - ~irketin mevzuu: 

Boya ve baharat ve buna 
mümasil ticazet i§leriyle i§ti
galden ibarettir. 

M. 5 - ~irketi teahhüt 
altma koyabilecek bütün 
ukut ve muamelätta her bir 
§erik unvam §irketi bilistimal 
münferiden imza vazma se
lahiyattard1r. 

M. 6 - ~irketin sermaysi: 
„ 12000„ on iki bin Türk lira
smdan ibaret olup bunun 
dokuz bin liras1 bay Avram 
Aji, ve ü~ bin hras1 da bay 
Alber Hasson tarafmdan 
konulmu§tur. 

M. 7 - Muamelab 'irket
ten mütehass1l kar veya za
rarlarclan yüzde altm1~1 bay 
Avram Ajiye ve yüzde k1rk1 
da bay Alber Hassoya aittir. 

M. 8 i§bu §irket, bugü-
ne kadar 1-\vram Aji unvam 

' altmda icrai ticaret etmekte 
olan müessesenin bil'umum 
matlubat ve bor~larm1 deruh
tc ve kabul etmi§tir. 

M. 9 - ~ürekädan hi~ 
birisi kendi namü hisabma 
ba~ka bir ticaretle i§tigal 
etmiyecegi gibi ba§ka bir 
§irkete de §erik s1fatile gi-

. remezler. 
M. 10 - Her sene 31 Kä

nunevvelde §irket muamela
tma ait~bilän~o tanzim edi
lir ve husule geien kär ye
dinci maddedeki nisbetler 

· dairesinde tevzi edilerek §Ü
rekänm matlubuna kay1t edi-

. lir. Her 11erikin sene zarfmda 
masanf1 §ahsiyesi i~in alm1§ 
olduklari mebalig tenzil 
edildikten sonra kalan hissei 
temettüünü müteakip senenin 
ilk ü~ ay1 zarfmda nakten 
~ekebilirler. 

M. 11 - ~irket i§lerinin 

Müddetin hitammda 
kädan her hangi . 
§irketin fesih ve tasfiye--
arzu cttigi takdirde müdde' 
tin hitammdn en az alb •f 
evvel diger ta1 afa feshi a-
bar edecektir. d-ll 

M. 13 - Gerek müd „ 
§irketin devam1 esnas1ndt. 
ve gerekse fesih ve tasfiye' 
s1rasmda §Ürekä beynindl 
vukubulacak ihtiläflar hake' 
marifetile helledilecektir. 

Akitler ba§ka bir diye' 
cekleri olmad1gm1 beya~ fC 
ikrar etmeleri üzerine 1tb0 
mukavelenameyi ' yazmaki' 
bera ber haztr bulunanlar y•• 
nmda a~1k~a okunup maol' 
s1 anlablarak meel ve miiJr 
derecab arzularma uygu' 
oldugu tasdik k1Imd1k~ 
sonra hepimiz imza eyledi"1 

Akitler: imzalari 
~ahitler; imzalar1. 

Noter resmi mühürü ve „e-
kili Ali Raif imzas1. 

Umumi No. 3549 
Husus1 No. 4-36 
Bu mukavelename suretini' 

daire dosyalarmda sakh 354' 
umumi No.lt aslma uygu' 
oldugu t sdik k1hnd1. 

Bin dokuz yüz otuz bt! 
senesi Ni§an aymm yirlJll 
ikinci pazartesi günü. 

lzmir ü~üncü noter mübrO 
resmisi ve vekili 

Ali Raif 

izmir ikinci hukuk- mahke" 
mesinden: 

Ayavuklada Bedava bab~e 
S. 35 No.Iu evde Refka 11e• 
kili ibrahim Halil tarafmdall 
ayni mahalle ve S. ve evde 
N es im Matras aleyhine a~" 
Jan bo§anma davasmm tab" 

ve alay ediyorum _ Ne beläh §eymi§ be ! 
Bacaklar1m1z1 mümkün oI- dedi. Allah §ükür bitti. Si-

dugu kadar geriye dendegin perlere gidelim, biraz yiye . 

Esrarengiz - S1rh 
Ester - Kabr 

yeyi haiz bulunan izmirde 0-
~ilncü Karata§ta Asansör 
temlinde 9 Eylul sokagmda 
132/134 No. h evde oturan 
bay Avram Aji ve izmirde 
Karata§ta tramvay caddesin 
de 308 No! h evde oturan 
bay Alber Hasson anlatacak 
Jan gibi bir mukavelename
nin yaz1lmas1m istediler. Ad1 
sanlan yukrnda yaz1h §ahit
lerin yanmda arzulan sorul
duktr: Bugüne kadari"Avram 
Aji„ unvam altmda icray 
ticret eden Y olbedesteninde 
62 No h müesseseye bay Al 
her Hassonun da i§tirakile
aralarmda a~ag1daki mevad 
§erait dairesinde ticari bir 
.§irket akt ve tesis eyledikle 
rini beyan ve ikrar etmi~ler 
dir. ~öyle ki: 

. icabatma göre §eriklerden 

kikab s1rasmda müddeialeY" 
hin ikametgäh1m terkle gaY
bubet eyledigi anla§ilaJI 
müddeialeyh Nesim Matras10 
hakkmdaki tebligatm ilänell 
icrasma ve arzuhal suretiniO 
mahkeme divanhanesine ta" 
likma ve bu sebeple tahki" 
katm 15-5-935 güne b1rakd" 

s1rt1m1z1 dayad1g1m1z d1varma 
cek bulahm. dogru ~ekiyoruz. Hendegin 

agzma kapad1g1m1z ~ad1r 
bezi infilaklarm tesirile yap
raklanan bir yelken gibi ~1r
p1n1yor. Aras1ra mailen ge-

Bulundugumuz yerden si
perlere giden mestur yol dar 
ve kire~li idi. lstinad siper
lerine kadar gidiyordu. ileri 
hatlardan mütemadiyen ya
rah ta§1yorlard1. Sol taraf1-
m1zda bulunan bir sarg1 ye. 
rine gitmek üzere, teskereler 
dolusu yarah nöbet bekliyor 
du. 

ien mermiler bize sürünerek 
onu titretiyor. 0 zaman he
pimiz derin bir nefesle i~i-
mizi ~ekiyoruz. 

Takviye k1tah efradmm 
1eslerini duyuyoruz. lrlandah 
askerler ilk hafta dogru gi- -Arkas1 Var-
• 
lzmir Muhasebei Hususiy Mü-

dürlügünden : 
Bebeli sab1ka 

Lira 
150 Y e:ni!J ~ar~1s1 42 nuralar1 magaza 
150 " " 44 " " 
160 " " 46 " " 
150 " " 50 " " 
150 " " 52 " " 
150 " " 54 " " 
40 Hisar arkas1 9 " Dükkän 

175 ikinci Belediye 19 " Magaza 
415 Birinci " 16 " " 
751 lkinci " 20 " " 
225 " " 21 " " 
220 " " 29 " " 
250 Birinci " 29 " " 
40 Acem H. arkas1 31/33 " Dükkän 

175 Mezarhkba§1 2, 4, 6 " " 
270 Ke~ecilerde 85/87 11 

" 

95 " 95 " " 
35 Tilkilik Sebil yamnda 3 numarah dükkän 
90 " " üstünde 5 " Oda 

650 " " 6/8 " Kahvehane 
ldarei Hususiyeye viläyete ait yukanda yerleri yaz1h aka

rat 1/6/935 ten 3115/938 tarihine kadar ü~ sene müddetle 
icara verilmek üzere 23/4/935 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye ~1kanlm1§br. Müzayede §artlarm1 gör
mek istiyenler her gün Muhasebei Hususiye müdüriyetine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 12/5/935 pa
zar günü saat 9 dan on bire kadar depozito makbuzlar1 ile 
beraber Viliyet Encümenine müracaatlar1 (1196) 

E§has - Ki§iler 
E§ia (§ua) - ~uvag 
in§ia etmek - ~avmak 
E§irra (§erir) - Az1blar 
E§k - Gözya§l 
E§käl - ~ekiller 
E~kiya haki) - Haydut

lar 
E§na {§eni) - Y1rtlaz 

_ .$enaat - Y1rtlazhk 
E§raf (ve äyan) - ileri 

gelenler 
E§ya - E§ya 
Evba§ - Ayak tak1m1 
Evc - U~, yüce 
Evläd <;ocuklar, ogul-

lar 

M. 1 - ~irketin nevi kol 
lektiftir. 

M. 2 - ~irketin merkezi: 
izmirde ve merkezi ticareti 
izmirde Y olbedesteninae 62 
No. h magazad1r. 

M. 3 - ~irketin unvam: 
-Arkas1 Var- "Avram Aji vc A. Hasson„ 1 

il1'~~~~~~·„~~~'::!l'.~'::!l'.~1ll ' 

~ "Halk1n Sesi'' okurlar1na ~ 
~ müjde ~ 
~ Kütüphanelerinizi pa ra vern1eden zen- j 
~ o·inlestireccksiniz 

'"" „ (Halkm Sesi) alta senedenberi onu bir gün bile 

1 
b1rakm1yan sad1k, vefah okurlarma §Ükran ve minnet ~ 
horcunu ödemek i~in önümüzdcki Sah gününden itiba- 1' 
ren hergün 16 büyük sahifelik tarn bir kitap verecektir. ~ 

'1. Bu kitaplar arasmda en merakh romanlar, tarihin ~ 
~ gizli kalmt§ en heyecanh safhalar1, polis romanlarmm TJ 
: bütün dünyay1 aläkadar etmi~ en esrarengiz macerala- ~ 
'1. rm1 dünya ile ahiret arasmda yapdmaga ~ah~an muha- U 
~ bereler, ruhlarm ya§ayan insanlar arasmdaki temaslan : 
U ve Afrikamn en tehlikeli mmtakalarmda yap1lan hari- „ ~ 
M küläde seyahatlar tam birer kitap §eklinde bas1lm1§ ~ 

. ~ ~ok merakh ve faydah nümuneleri bulunacakbr. TJ 
'1. Bu meyanda (tarihte ta~h fahi§elerin hayatlan, me§- ~ 
~ hur polis hafiyesi (Jom Koks)un maceralar1 (ölüme ~are ~ 
'1. bulundumu?) gibi medeni mevzular ve saire ve sairede ~ 
~ bulunacakbr. U 
'1. Bir ayda okurlarma (26) tane kü~ük roman veya ~ 
~ faydah kitap hediye edecek olan (Halkm Sesi) onlar- ~ 
~ dan tevzi ve katlanma masar1f1 olarak ayda yalmz on TJ 
'1. ü~ kuru!l alacakbr. Yani bir romam verdigi gün (Hai-
~ km Sesi)n bedeline iläveten yalmz 20 para istiyecektir. 
~„.„„~g • •a-•as• •+ ••kt#~-·a:t~~iKlli~~ 

her biri altmc1 maddedeki 
sermaye nisbeti dairesinde 
§irkete fazla bir sermaye 
iläve edebilirler. Ancak bu 
takdirde §erikler §irket mu
amelätmdan fazla bir temet
tü veya faiz isteyemezler. 

M. 12 - ~irketin müddeti; 
Bugünden itibaren otuz bir 
Känunuevvel dokuz yüz otuz 
sekiz tarihine kadar devam 
edecektir. Muddetin hitamm
da her iki §erikin muvafaki
yetile temdit edilebilir. 

masma karar verilmi§ oJdU" 
gundan mezkur günde saat 
10 raddelerinde müddeialeY" 
hin tahkikat häkimi huzu-
runda esaleten bulunmas1 91e 
yahut tarafmdan bir ve~ 
göndermesi H. U. M. ~· 
tebligat faslma tevfikan teb
lig makamma kaim olmali 
üzere ilän olunur. 

[Y avuzun kahramanhg1J -10-

kuvvetini sarfederek kurtulmaga ~ah§iyordu. 
Biraz evvelde söyledigimiz ve~hile Hamidiye· 
nin mürettebah, büyük bir hayret ve meserret 
i~inde onu saatlarca amans1z bir takip ile 
kuvahyan Rus gemilerinin firara kadem bas· 
malarma ne mana vereceklerini bilemiyor· 
lard1. 

Halbuki bu basit bir mesele idi. Umurni 
harbta itiläf hükumetlerinin casusluk te§kilät• 
son derece kuvvetli ve müthi§ti. HamidiyeniP 
Sinaba gitmek üzre bogazdan ~1kbgm1 haber 
alarak Rus amiralhgma saab saatma haber 
veren bu te§kilät, Y avuzun, Hamidiyeyi kur· 
tarmak ü~re Karadenize dogru apld1g1 habe
rini dakikas1 dakikasmda telsizle bildirmege 
muvaffak olmu~lard1. 

Camm ve §erefini kurtaran bogazdaP 
girmege muvaff ak olan Hamidiyenin müret
tebah Y avuzumuzun büyük bir heybet 91e 
azametle Karadenize dogru yol ald1gm1 gör
dükleri zaman ~ektikleri azap ve s1kmblat1 
unutmu11lar ve herkes kendi memleketinden 
getirdigi ~ark1lan söylemege, bildigi oyunlatl 
oynamaga ba§lamt§b. Hamidiyenin nedeP 
dü~mana saldirmad1gma cam s1k1lan Mehmet
cik ~imdi gene arkada§ma d\!rdini yamyordu: 

- Ab, ne olur, ben de Yavuzda olsaY"' 
d1m da §U dü§man gemilerine kan kustur• 
idim„. 

Evet kogalamak s1ras1 bize gelmitti. Ya· 
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Zengin 
Olmak 

( Halkm Se1i ) 

Biletlerinizi 

fsterseniz „~miiiiiiiiiiiill•iii•iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili Mutlaka 

Bakkallara Müjde S1hhat, kuvvet, kudretin 
Ye<rc"u1c ihlc1 F E I~i „r kuvvet surubudur 

~ ~ 

FERiT kuvvet ~urubu __ .._.J.,__......,..,.. 

Beyin, Mide Kemik ve 
Smirleri kuvvetlendirir 
Romatizma, Ademi ik
tidari izale eder. 

Büyümesi gei; kalm1~ 
gen~ k1z ve ~ocuklarm 

büyümesini temin 
eder 

V crem ve vereme isti
dad1 olanlarm kullana-

28 NISAN . ~ 

Ki~esinden 1\hn1z. 

Telefon: 34H7 

(:orakkan1 :3ii4 No. 
Hasan 'Tahsin 

Son dereee hassas, saglan1, zarif vc 
•e- 0turak terazilerin1iz geldi. Her 

dan1gah 
tcrazinin 

cag1 yegäne kuvvet ve 
kudret iläc1d1r. 
BÜYÜK 

Sisesi f evkindedir 
~~l"I~ YERI: Suluhan civannda (HÜSEYIN HÜSNÜ 

·~ ~MI~) Ticarethanesidir. (( u r u ~ t n r 
aa.I k 1 Her ecune ve ecza ~l yonJar arkas1ndan O§~D ar depolarmda bulunur 

· Yango biletle [M•J J k• J smden al Merkez S F • • ~.., 
bef tini Kei;ecilerde 1 yon ar I§e mahd1rlar Deposu • er1t ~ 1 FA Eczanesidir 
rioi En büvlik ikran1iye ( 200,000) Jirad1r 

~ ':> 

60 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

YÜKSEL RAKISI ligin timsal i olan EB markas1n1 aray1n1z 

dt ~inidiye k~dar misli görÜimemi§ oJan ve bu 
Pi fa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
p !&ngosunun gayet zengin bir surette yap1lan 
~lindan anla§1lm1§br. Bir~ok 1 vatanda§lar1m1z1 

;· ayin u11»rin~e zengin eden uj:urlu (MIL- Az zaman zarf1nda Kabaday1 le..+()f..+()t+ofo+ofo«M-:«~•ouououC>t~iC)HCJC 
ONLAR Kl~ESI) nden biletlerinizi tedarik et-• * * 
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l' as1d1r. * • t d• • ~ a0 .._, •tralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam ~~C!22!!!!!!".IL!222!2!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!'!!''!""!'!'!'!~~!"!!'!!'„-~~~~!"'"!!!!'!'lmll!~~!!!!'".!'!"!!!!! ~ z1yare e IDIZ * 
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24 NISAN <;AR~AMBA'dan itibaren )f. "Tj ~ )f>>f.~4K„4K)f.4J<>f.:41(„f()f.i()t.+(„f(„41(„f(~<f(„ 

ll.i~e,melikte: -( TAN )- Sinemasm~:1. 3143 ~ r~, l - Bu Pillerin En Tazesini 
l' •n1nm11 Yunan artistleri tarafmdan vücude getirilen ~ ; §.. 
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[y •vuzun kahramanhg1] 
"\l d ~~ • buJunan neferciklerimiz, aralarmda en 
t~tk konu1malarda bulunuyorlar, en keyfli 
l,~tilerini bagir1yorlard1. "Türk donanmasm1 
~ buJa hapsettik, Türk gemilerini tahtilba
~.._er haline soktuk„ gibi alayh tabirlerle 
~ donanmasmm parlak ( ! ) zaferlerini iri 
t~ 1 ve kocaman resimlerle müjdeliyen Rus 
~t~eleri birdenbire susmu§lar, yazacak bir 

q~ ~X 
5) ~ f 11~\ c , \ -~;. ........... . 
e. g' r~ ; r;;f .„ ' ~r TA Yv ARE. SiNEMASI T3~tr 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 

e bulamiyorlard1 
~e Yazabilirlerdi ? 

1tQ "'( avuzun ~1kacag1 haberi §ayi olur olmaz 
fit 1111

1llllam1z (Fare deligi bin para) fehvasmca 
t,tard il can att1? 11 diye ne§riyatta bulunamaz-

'Ya ! 

)'t i •vuz beyhude yere dü§man gemisi ari
)et ~ l<aradenize dogru ilerliyordu! Niha
'tla •vuzun zabit ve neferlerini, saatlerce 
b,11"•cak bir 1ey bulamay1b da s1k1lmaga 
i, bYan avcdar gibi bir can s1k10bs1 sarma
lofa llfl.d1g1 bir anda uzaklarda Rus torpi
'-et•~ 16rUndü. ~imdi herkes de büyük bir 
'-'"z d„ve zevk ba1Jam11 ve aslan Yavuzu
'-l,11 Uflllanlar1 hayrette barakan ustaca bir 
t evrad b"" „ ' t" ·1 d„ arl>id an sonra utün sur a 1 1 e t1§man 
~ 0 lar1n1n üzerine saldmyordu. 

Y -~ rtik ate1 etmek zamam gelmi11 vs 
~ zu11 kocaman toplanndan ablan müt
~eler ~ torpitolann etrafma dü§üyor 

denizden beya.z dailar, ilksek mina· 

-. (_ " ~~ ~ a ·f~" t'2 BUGÜN -· ~ 1 Frans1z akademisi azasmdan PiERRE BENiOT'nin 
• • 'f/.. ~ §aheserinden abnan 

ri'~~~ffif)4'~i41~-!@if;•f"~~f(tt)~(!J fu Senenin en zengin, en hüyük, eo muhte1em filmi 

ili E L ff A M R A idaresinde Milli idlnJ ;· llJ Kütüphane Sinemasmda '11 • 

III 2 Büyük ve degerli filim görmege haz1rlammz II =:. 
:~ 1 - Beyaz perdenin e,siz ve iläbi y1ld1z1 111 'i' 

Moskova Geceleri 
Annabella - Harry Baur - Spinelly - Germaine 

Dermoz - P. Richard Villm 
llAllll B H 1 1'!! ~ 
t;11 rig1tte e m .~ E G'b" .. k k F · 1 · · . "kl · ilt .. „ • • • • llllllli ~ 1 1 en yu se rans1z arbst ermm temsm etb en 

1111 tarafmdan buyuk bar muvaffakiyetle temsil e~den llllDll E ve ROD SANDOR ve DiMITRiEViCH ~1gan orkestre-

i) C A S U S K A L ß J 6 ~ leri ~~e .. NAP?LiTEN 1ar~1c1la'!?m i§tirak eyledikleri • 
qp ! -~ ve butun f zm1r halkmm goreceg1 
II 2 - Sinema äleminin 3 degerli sanatkär1 ' :. Musiki - A§k - Heyecan - Harp ve hayat filmi. 
• GRAY GRANT, ROSITAMORENO, FRANGEDRAKE .A. • -( M .. E s·· „k s· M„ . )-
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Sahife 4 

Istanbul - Fatihte ikinci 
bir kuyu hädisesi olmu§tur. 
Kuyunun temizlenmesi i~in 
ugra§1Jd1g1 s1rada kuyu ~ök
m~ ve temizliyici kuyunun 
i~inde kalarak ölmü§tür. 

HARB DiV ANLARI 
istanbul - Atina'dan ha

ber veriliyor: 
Harb divanlar1, donanma 

asileri ile muhalif f1rkalar 
ba§kanlar1 i~in ag1r cezalar 
vermek üzeredirler. 

ESNAF KURUMLARI i<;iN 
Ankara - Ökonomi ba

kanbg1 esnaf kurumlar1 i~in 
bir kanun projesi haz1rlan
m1~br. Bu proje yakmde 
Kamutaya verilecektir. 
YÜZOTUZ BIN YENI 
MUHACIR GELIYOR 
Ankara - Romanya'dan 

yurdumuza gelecek yüzbin 
ve Bulgaristandan gelecek 
otzbin muhacirin getirilmesi 
i~in haz1rhklar ba§lamt§br„ 
Yeni muhacir karde§ler, Trak 
ya, Mersin ve Antalya vilä
yetlerinde yerle§tirilecekler
dir. 

YENI VAPULAR 
Ankara - Y eni vapurlar 

ahnmas1 i~in Ökonomi Ba
kanl1g1 büdcesine 10 miJyon 
lira tahsisat kondu. Bu mes 
ele Kamutayda müzakere 
edilirken müna§alat oldu. 

Hüsnü lzmir. Bundan yurd
da§larm istifade etmeler im
känlarim ara§brd1. Ökonomi 
bakam bay Celäl Bayarm 
izahatmdan sonra läyiha re
ye kondu ve onayJand1. 

Do z r 1 
o a. 

Amerikada ~ikago mah
kemesi, son günlerde ~ok 
kar1§1k bir davay1 görmege 
ba§lamt§br. Bundan birka~ 
hafta evvel ~arl Holmes 
nammda bir zenci ölmü~. 
Ertesi günü zencinin kendi
sini sigorta ettirmi§ oldugu 
§irketie merkezine 9 kadm 
ölünün kar1lari olduklar1m 
söyliyerek ba§ vurmu§lar ve 
on bin dolar sigorta paras1 
istemi§lerdir. 

Sigorta kumpanyas1, bu 
dokuz kadmdan hangisinin 
~arl Holmesin hakiki zevcesi 
oldugunu meydana ~1karmak 
i~in derhal tahkikata ba§la
m1§hr. 

Sigorta kumpanyasmm bu 
tahkikat neticesinde vard1g1 
netice ~ok garibtir: .$arl Hol
mes bir yolunu bularak bu 
dokuz kadmJa da evJenmi§
tir. Binaenaleyh müracaat 
edcn dokuz kadmm da m1-
rasta hakk1 vard1r. 

Sigorta kumpanyas1 bu 
kar1§1k i§in i~inde ~1kar bir 
yol göremedigi cihetle, ms
eleyi mahkcmeye vermegc 
mecbur kalmi§br. $ikago 
hukuk häkiminin bu kar1§1k 
i§in i~inden nas1l pkacag1 
büyük bir merakla beklen
mektedir. ____ __, . .,.,„ __ _ 

Yen· Adam 
Terbiyeci ismail Hakk1 ta

rafmdan idare edilen Y eni 
Adamm 69 uncu say1s1 ~1kh. 
i~inde ismai) Hakk1, Profesör 
H. V. Hetzek, Doktor Saib 
Rag1b, Cami, Andre Mau
reisnm tetkikleri Amok tef
rikas1 var. M uallimJer ve gen~
ler anketinin cevaplan, ay
r1ca dikkate deger. Bu fikir 
gazctesini okuyun. 

Bir Romeo gazetesi i tadil
cilik hakk1nda · mütalaas1 
Cenevrede toplanan Balkan 

antanh ve kü~uk antant kon 
seyinden bahseden "Üniver
su]„ gazetesi diyor ki: 

11 Balk~n antanh ve kü~ük 
antant konseyinin Cenevrede 
ki fevkalade i~tima1 ~ok mü
himdir. <;ün~ü gerek kü~ük 
antant ve gerek Balkan an
tanb, muahedeler tadile ma
tuf sarih bir taleb kar§ismda 
bulunmaktadirlar. Haluki ge 
rek hukukan, gerek filen 
muahedeler ayr1lmaz bir kül 
kül te~ki! etmektedir. 

Diger taraftan, muahedc-
lere bu askeri vc tahdidi 
kay1tlar konarken esasen bun 
lann o devletler üzerinde 
has1l edeeegi ho§nutsazluk
lar nazar1 dikkate ahnmi§h. 
Meydana ~1kmakta ge~ikmi
yen bu ho§nutsuzlukfan kö
rükleyenler biliyorlar ki yiJ
larca haks1z o)arak ellerinde 
tuttuklar1 araziden bir par
~as1 bile kendilerine iadc 
edilmiyecektir. Binaenaleyh 
muahedelere askeri tahdit 
kay1tlar1 koyarak bunun önü
ne ge~mek pek tabii idi. 
<;ünkü, bu devletler silählan
d1klar1 zaman, silählarma 
güvenerek bunlar1 geri istiye-
bilirJerdi. · 

Bugün vaziyet hi~ degi§
memi§tir, Ve tadilci harekct, 
kendisine müsait bir hava 
yaratabilmek i~in mütemadi
yen ugra~maktad1r. Bu sebep 
ten dolay11 bu gibi tecavüz 

niyetleri besJiyen devletlcrin 
fikirlerini filiyata koyabilme
lerine mani olmak i~in her 
zamandan daha ziyade dik-
kath davranmak läz1md1r. 

Bu devletlerin vaziyetlerin 
de hi~bir §ey degi§merni§tir. 
Ne tadilcilikten vaz ge~tik
lerini bildirmi§ler, ne de bir 
emniyet garantisi göstermi§
lerdir. 

Kendi tabii hudutlan i~in-
de musJihane bir surette 

ya~ayanlar i]e bir kuvvet ha
rekcti yapmak i~in f1rsat 
bekliyenler arasmda hukuk 
müsavab mevzuu bahsolmaz. 
Baz1larmm tecazkarane niyet
lerine kar~1 bir tak1m dev
letlerin müdafaa haklan bu
lunmas1 mecburidir. Halbuki 
ötckilerin silähJanmaga kaJk
malar1 niyetini filiyetlerini 
filiyata ~1kamak istedikJerine 
bir deliliktir. Bu sebepten 
dolay1, kü~ük antant ve Bal
kan antantmm Cenevre fev
kaläde i~tima1 ve orada ver
digi karar gayet mühinir. 

Türkof·s 
ßi1· bro~ör hazirhyor 

Türkofis merkezi bütün 
ihracat evlerimizin adresleri
ni ve ne üzerine i§ yapbk
Jarm1 gösteren bir bro§Ör 
haz1rJamaktad1r. Bunun i~in 
izmir Ticaretodas1, izmirdeki 
ihracat evlerinin adreslerini 
göndermi§tir. 

( Halkm Sesi ) 

ahe§istanda ~soygunculuk 
vakalar1 devam ediyor 

Asmara 27 (A.A) - Soygunculuk vakalar1 huduttan öte
de Setiye yakm Habe§ topraklarmda devam etmektedir. 
Dört Etyopyah seyyahm haydudlar tarafmdan hücuma ma
ruz kald1klan ve tamamile soyulduk1ar1 haber verilmaktedir. 

Prens ve Prenses dö Piemont 
Trablusugarba gidecekler 

Garb Trabulusu 27 (A.A) - Prens ve Prnses dö Pie
mont bu aym 29 unda beklenmektedirler. Prens ve Prenses 
Trablusun ve Sirenekin ba~lica mmtakalarm1 ziyarer edecek 
lerdir. $ereflerine büyük §enlikler yap1lacakbr.~ 

11~11 
lh1···~ 

'1!9!'' h1udl 

Frans1z - italyan ticaret gÖrÜ§-
meleri devam ediyor 

Paris 27 ( A.A ) - Frausa ile ltalya arasmdaki siyasal 
konu§malar dogrudan dogruya kat'i bi! ticari itilaf aktet
mege tahsis olunmu~tur. Bu anla~manm ltalya murahhaslarmm 
Paris sergisine yapacaklar1 ziyaret esnasmda imza]anmas1 
muhtemeldir. 

Leb - Alman muahedesi 
tekzib ediliyor 

Var§ova, 27 (A.A) - Askeri hahafilin gazetesi olan 
Ploska Zbrojna gazetesi Almanya ile Lehistan arasmda ak
tedilmi§ o1dugu ileri sürülen muahedeyi yalan olarak tavsif 
etmekte ve bu haberi uyduranJarm Uluslar Aras1 vaziyeet
teki cahiJliklerine bir delil oldugunu yazmaktad1r. 

iki eski J Bulgar ha§hakan1 
serbest b1rak1ld1 

Sofya 27 (A.A) - Eski ba§bakanlardan bay <;ankof ile 
Georgiyefin Sofyaya muvasa1atleri hadisesiz ge~mi§tir. Bun-
Jar1 hamll olan tren her türlü nümayi§in önüne ge~ilmek 
üzere ~ehrin haricinde tevakkuf etmi~tir. . 
~~ .~~ ~~~~ 1 
~~~~ ~~~~ 

Almacak yeni Yugoslavyada 1 

Gemiler i~in Genei Se~·irn 
J-laz1rhklan 

Münaka§alar 
[ Ba§taran 1 incide ] 

gayedir, demi§tir. 

icra Vekiller 
Heyeti 
Topland1 
Aukara, 27 (A.A} - icra 

Vekilleri Heyeti bugün Ba§
bakan ismet lnönünün reis
ligi altmda toplanarak muh
telif i§ler üzerinde görü§me
lerde bulunmu§ ve bu i§lere 
aid kararlar vermi§tir. 

Siirtte kaplan 
Bir ~avu~ 'kar~da~tig1 

kaplan1 öldürdü 
Siirt - Bir hafta evvel 

vazif eten Sirvan kazas1 civa-
rma giden ibrahim ~aVU§, 
gördügü bir dumuzu takib 
ederken bir kaplana rasla-
m1~ ve derhal yere yatarak 
iki kur~unla kaplam öldür
mü~, derisini yüzerek Sirte 
getirmi~tir. 

Bu mmtakada kaplan bu
lunu~una herkes ~a§mI§br. -·-
Balkan Pakt1 

\ 7 c )r unanistan 
Bitaraf " Anoksarlitos „ 

28 NIS 

Zab1tada 
Konferan 
Halkevi salonund 

adJi k1s1m ba§kani b 
lii~i Akgümü§ tar 
polislere mesleki bir 
rans verilmi§tir. 

Ka~ak~1l 
Afvon davas1na 

dcvan1 edilece 
Derince vapurile ba 

sand1klarmda Havana 
yon ka~1r1ken yakalan 
zef Pardo ile arkada§ 
ihtisas mahkemesinde 
malarma bugün deva 
cek ve 34 §ahid di 
cektir. 

Muhtarlar 
1 kurs a~da 
1 May1s aymda izmird 

muhtarlar1 ve kätib]er 
bir haftahk kurs a~1la 
Kendilerine vazifeleri h 
da daire müdürleri ta 
dan konferanslar ve d 
verilecektir. ___ 'D,,.,.._ ... ..., 

gazetesi, yazd1g1 bir yaz1da Arsaft Ah 
diyor ki: " Arsrnlusal mat-
buat, Yunanistandaki son ih
tilälle aläkadar olarak Bal-

\Te Arkadasla 
·' 

Ge~enlerde §ehrimiz 
kan Pakbndan ziyadesile lanan eroin ka~ak~il 
bahsetmektedir. Biz zanne- ihtisas mahkemesinde 
diyoruz ki, 1 Marl hädisesi-

malar1 bitmi~tir. Arsal nin vukuunda gizli kalm1~ 
safba ve ~eraiti tetkik ve med bir yil hapse ve 

lira para cezasma, En>i münaka§a etmek zamam gel-
mi~tir. Balkan paktmm fil- lu Hidayet bir yil, 
hakika büyük bir mikyasta hapse 233 lira para cez 
yalmz Elen tehJikesini degil R1fat oglu Deynek~i 
fakat Yunanistan meseleleri- bir y1l hapse 200 lira 
nin Avrupada dogurmast cezasma makiim edil 
muhteme] tehlikeleri berta- dir. Hidayet eroin miip 
raf ettiginden Elen ulusunun oldugundan mahkumiyet 
haberdar edilmeden kalmas1 detini bitirdikten sonra 
1pn hi~ bir sebeb yoktur. kerne kararile ayr1ca al 
Her ne olursa olsun 1 Mart 1 dan a§ag1 olmamak 
hareketi, Balkan paktmm ' bir hastanede tevkif V 

ve binnetice <;aldaris hükii- davi edilecektir. Arsah 
m~tinin Yunanistana yapb- medin kar1s1 Bayan f"I 
g1 büyük hizmetlerin mikya- ve Eminin kar1s1 Bayan 
sm1 ö]~mek i~in ilk hakiki met hakJarmda beraet 

Bundan sonra Ökonomi 
bakam son zamanlarda giri
§ilen diger bir~ok i§Jerden 
dolay1 vapurculuk i§inin pe
§in para ile yap1lmasma im
kän olmad1gm11 ancak bir~ok 
tetkiklerdcn sonra kredi ile 
yap1lacak olan bu i§in hi~bir 
zaman zararh olm1yacagm1 
izahetmi~tir. 

Yugoslavyade genel se~im 
i~in Jisteler, kanunu esasi 
mucibince daha evvelden tet
kik]e rnatluba muvaf1k ol
dugu tastik edilmek üzere 
temyiz mahkemesine veril
mi§tir. 1 f1ssab vermi§tir. r1 verilmi§tir. 

Vkonomi bakam Ccläl Ba
yarm izahabm müteak1p mad 
delere ge~ilmi§ ve onaylan
m1§br. Buna nazaran: 

Deniz yollar1 ve Akay i§
letme idarelerinin yeniden 
yapbracag1 vapurlar i~in y1l
hk taksitleri 500,000 liradan 
a§ag1 dü§memek ve 1935 
yilmdan ba§hyarak 10 y1lda 
ödemek üzerc 10 milyon lira 
ya kadar gelecek y1llara seri 
taahhüt]er icrasma ve muka 
veleler akdine iktisat vekili 
mezundur. 

Birinci f1kra mucibince 
Akay idaresi i~in yap1lacak 
gemilerin bedeli 600 bin li
ray1 ge~emez. Almacak ge
milerin bedelleri idarelerin 
sermaye]erine iläve olunur. 
Ve 2248 numarah kanun 12 
inci maddesi mucibince De
niz Y ol1ar1 i§letme idaresinin 
y1lhk kärlarmdan genel he
nel heyet kararilc inki§af 
tahsisab tefrik edilmiyerck 
birinci roadde ile tahsis edi-

Ba~bakan Bay Yevti~in 
listesi tastik olunmu~tur. Bü
tün gazetelerin tamamm1 ne~
rettikleri bu listede 778 nam
zet vard1r ve bunlar se~im 
dairelerine aynlm1§lard1r. 

Yugoslav Halk partisinin 
listcsinin ba~mda Bay Hod
zera vard1r. 36 Se~im dairesi 
üzerine tertib edilmi~ olan 
bu listedc her daire i~in bir 
namzet gösteriJmi~tir. 

B. Ma~ek'in listesinde de 
441 namzet vard1r. Bu lis
tede temyiz mahkemesine 
verilmi§tir. 

B. Topalovi~'in 
gmdaki Yugoslav 
leri listeside 205 
ihtiva etmektedir. 

ba§kanh
sosyalist
namzedi 

... „ ...................... ""+ .... 

len 9,400,000 lira maliyece 
alacakhlara deninceyc kadar 
kärm tamam1 hazineyc verilir. 

Kamutay Ankara stadyo
mu i~in getirilecek malzeme
nin gümrük resminden muaf 
yetine ait kanun ile salceri 
ve mülki tekaür kanununun 
4 cü maddesine ek kanun 
layihasmm birinci müzakere
lerini yaparak Pazartesi gü-

„ nü §'p1anmak üzere _dag1l-;. 
tm•fbr. cw...-

„ . .. 

[Yavuzun kahramanhg1] -12 

reler ~eklinde su sütunlar1 yükscliyordu. 
(Yavuz atbkca topu inliyordu yer]e g 

Güm, güm, bom bom, g1rrrr.„. 
Nihayet bir gülle bir Rus torpitosU 

bacasm1, bir diregini havaya u~urtarak et 
siyah bir dumana bogmu§tu. Dü§man ge 
leri bu uarbeden sonra kazanlarm1 mah 
megi göze alarak ka~I§maga koyulmu~l 

Esrarengiz bir yelkeJI 

Y elkenli gcn11n1n esrann1n ne 
oldug,u Yavuzun toplan tekr9 

Karadenizi inlcttigi zan1an 
anla~ilnu~tI! 

Rus torpitolarmdan kurtulanlar y1hnaSI 
zm önünden firar ettikten sonra , Yuvui 
temadiyen ilerliyordu. . 

Birden bire ag1zJarda bir f1s1lb ba~Iad1• 
- Deniz ortasmda bir yelkenli. 

11 
Ve her ag1z §U suretle tefsirlere koyuld 
- i§te bir erzak gemisi yakalad1k. 
- Kazazede bir gemi kar§ismdayn~. 
- Acaba bu nas1] gemi? 
- Bu gemi neden k1m1Jdanm1yor? 
Bu esrarengiz yelkenli gemiye 2500 II'~ 

re kadar yakla§bktan sonra kumandaO 
mandasm1 vermi1ti: 


