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15 MAYIS 
Kara matem günü 

Her1ey akla gelirdi, bir millete bir~ok feläketler ge
lebilir, fakat lzmirin, Anadolunun en degerli yerl~rinin 
dtifmanlar -hem nas1l dütmanlar?- eline ge~ebilecegine 
lcimae ibtimal veremezdi. 

1
_ Dünyada olamayan oldu: lzmir i1gal edilmifti, yaln1z 

IZIDir dej'il, yalmz Istanbul degil aziz ve sevgili yurdu
llluzun daha ne güzel ve sevimli yerleri dütman ~izme-
leri aJtinda ~ignendi. • 

Fakat hi~bir milletin hazmedemiyecegi bu maskara- J 
ltldar Türk ulusuna reva görülürken Türk ulusu fena 
Yaralanm11 bir aslan gibi i~inden homurduyor, yarasandan 
•kan kanan biraz dinmesini bekliyordu. 

Ve sonra lstanbulda bir evin i~inde asabi adamlarla 
dolatan Anafartalar kahramam ka1lar1 ~atik, gözlerden 
kin ve intikan k1vdc1mlar1 firlatarak temiz Türk yurdu 
l.aritaa1ndan bu sinek pisliklerini temizlemek ~aresini 
dllfiinüyordu. 
. lzmir ve Anadolunun i1gali nas1l ak1! ermiyen bir facia 
lte lzmir, l1tanbul ve garbi Anadolunun bir hamlede yedi 
devletten yard1m gören bir dü1manm denize dökülmeside 
l,le akal ve fikrin zor kabul edecegi bir savq harikas1 
•e bir ceuret mucizesi olarak bütün dünyaya 1a11rttt! 
b' lS may11 facias1 9 Eyliil mucizesini yaratb. En büyük 
•r feliketten en ulu bir ulusal bayram ~akta. 
„Bir matemi, bir hamlede bayram yapan Atatürk" 
11
Taaa, keder hi~ görmcsin ~ok ya1asin bu yurdda" 

SIRRI SANLI 

C. H. Partisi büyük kurultay 
~al11malar1 

~kar 14 (A.A) - Cumhuriyet Halk Parbsi büyük ku
..... y bildiriyor: 
l C. H. Partisi büyük kurultay1 14/5/935 Sah günü saat 
bO tla toplanarak yeni tüzük taslagm1 konu1mu1 ve onam1§
r1!' Uzun raporu ancak yarma kadar yetittirebilecek olan 
'""Clt itlerini konu1mak üzcre 15 Mayas sabaha da toplana
~r. 
~ hlerden gelmit olan delegelcr bugün ögleden sonra taram 

1
1latltUsüuü 1ezmi1lerdir. Delegeler <;ar1amba günü parti 
~el kitibinin ögle yemeginde bulunacaklardar. 

(Y avuzun kabramanhg1] -65-

do Yvuzun Sivastolu bombard1mana ve Türk 
llanma11nm Karadenizde Ruslara kar11 

)•p bklara ilk hareket ve baskm, bath ba11-
~ bir tarih tetkil edecek kadar mühim bir 

cliae ve ~ok heycanh bir vak'ad1r. 
1-aa P.falum oldugu üzere harbin heman ba1-
Ai_iacande uzakta Akdenizde bulunmata olan 
·'llll...iann Göbel (Yavuz) vc Breslav (Midilli) 
telllileri kendilerini kovahyan lngiliz donan
"'-•1111n elinden kurtulmak i~in Türk sulanna 
f ~llll~tler ve uzun süren müzakere ve müna
~ardan sonra <;anakkale Bogazmdan i~e
lite girmege muvaffak olmu1lard1. 

•U Al111an gemilerinin Bogazdan i~eri girme
.._ e, Tnrkiye Almanlarla beraber barbe gir-

tlc llzere ilk ad1m1n1 atmtf bulunuyordu. 
~ Buna ragmen bir taraftan lngiliz, F rans1z 
~ a- hükumetleri benüz tamamile ümitle
~ keamit vaziyette degildiler. Bu il~ devle-

o Z&man lstanbulda bulunan sefirleri Os
~ devletile müzakereler yapra~ Türki~e: 
tt ,Abnanya ile beraber barbe girmemesam 
--e ~&bf1yorlard1. 

iyo '- O Z&man Osmanb devleti iki k1sma ayral-
~. \)ir kwna Almanlarla berabar harbet

Z~ ~. diierleri de lngiltere - Fransa - Rusya 
„_1"1)-e 1e~eii i1tiyorlard1. 

lllalerde Almu diplomatlan ~ok na-

~EHRiMiZDE 12 K iST TUTULDU 
--- ••••OD••OO ·~-~ ------------

Macaristan1n 
Yeni Ankara c1<;isi 

1 Mayis gecesi §e ri 
nameler yap1§t rmak • 

~ok vesikalarl her 

z yerlerine beyan- Pe§te 14 (A.A) - Dit 
bakanlag1 hususi kalem direk
törü bay Mariasi Macarista-• yen koministler bir 

er yakaland1Iar mp Ankara orta el~ilijine 
tayin edilmi§tir. 

izmir zabitas1, gcni~ bir 
komünist §Cbekesini bütün 
elamanlariylc meydana ~1kar 

1 
eh ve on iki su~luyu yakalr
yarak adliyeye teslim etti. 
Yakalanan komünist SU\:lu
lar1 §Unlard1r : 

Kundurac1 Hasan oglu is
mail, Kundurac1 Hasan oglu 
Ahmed, kundurac1 Hasan og 
lu Ahmed, kundura makina
c1s1 Muzaffer, Dedeaga~h 
Ahmed, ~orep~a Süreyya, tü
tün amelesi Yusuf ve Hasan 
itsiz Hayri T ekin, §Oför Ze
keriya, komisyoncu kätibi 
Mehmed Emin, Giritli Caz1m 
ve kü~ük Hilmidir. 

Hädise 1 May1s gecesi 
cereyan etmi§, zab1ta tahki
katam i§gal etmemek ve 
henüz yakalanmayan baz1 
su~ularin yakalanmasuu bek
liyerek bugüne kadar yaz
maktan sarfmazar etmi§tik. 
Bir May1s gecesi, §ehrin baZI 

ra §ehrin baz1 mmtakalarm- : 
da ~üpheli hareketf er tesbit 
eden zabita bunlarm arkas1-
na dü~mü~tü Neteki.; <;orak-

Emniyet müdurii 
BAY FEVZI 

kapa mmtakasinda Osman 
zad.e yokt.i unda b1r §ahsm 
on be~ timetre boyunda, 
matbaa hurufatile yaz1lm1§ 
bir beyannameyi asbgi görü-

YAKALANAN ON IKI KOMÜNIST 

yerlerinde komünistlikten ba- lerek mahale bek~isi tara-
his, köylü ve kü~ük memur- fmdan arkasmdan ate edil-
lara hükiimet aleyhine tahrik mi§ti. 
edici mahiyette beyanname Bu §ahsm karanhga kan-
atanlar hakkmda ald1g1m1z §arak ka~masa üzerine zab1-
maliimab §imdi yazayoruz: ta derhal faaliyetc ge~erek 

lzmir zabitasi, bir May1s medhaldar olanlar1 yakala-
tarihinden önce muhtemel ma§br. 
hadiselere kar,1 tedabir al- Su~lu istanbulda 24 Ni-
m11ta. Bir May1s gece, §ehrin san tarihinde tab edilen 
tenvirata söndürüldükten son- komünist b yannamelerini 
rmmmmmm„ m~~::::r:mm.m;i 

~ ( Halk1n Scsi) Okurlanna ~ 

: 5000 Kuru§ Mükaf at : 
~ TAFSILATI CUMARTESI SAYIMIZDA ~ 
~a:t::S~"C+:Skt;l~„.~~~J;;~.:::n:::.t:::t~~ 

kunduraca Saläheddin elile 
fzmire göndererek kunduraca 
Ahmede tcslim etmi~lerdi. 

Kundurac1 Ahme, izmirdeki 
te~kilatm reisi oldugu i~in 

IJu beyannameleri, kendi mu~ 
avini l„undurac1 )smaile tes
lim etmi~tir. 

izmirde mevcud ü~ komü
nist hücrcsi elile dagJlm1§ ve 
yaklanmr§tar. 

Yap1lan aranmada (K1zil 
izmir) yaz1h bir kli§e, bir 
daktilo bask1s1 gazete ve bir 
{:Ok komünist beyannameleri 
eldc edilmi~tir. Su~lu1ar ad
liyede hesab vereceklerdir. 
~ ~ ~ ~ 

Bulgaristan1n 
)

1eni Ankara 
a te~en1 iJteri: 

Sofya (Hususi) - Bulgar 
harbiye nezereti, Ankara, 
Atina, Berlin, ve Bükre1 ye• 
ni ata,emilterler tayin etmif
tir. Bunlar i~in bu devletler
den muvafakat cavablan 
gelmiftir. Bulgaristan1n yeni 
Ankara ata,emilterligine er
kämharb binba1ta1 Bozilof 
tayin edilmittir. ~imdiki An-
kara ata,emilteri kaymakam 
Y orgiyof te Filibe gamizo: 
nuna nakledilmaktedir. 
~ E E B 

•• 
Okurlar1m1z1 Oztürk~emize 

Al1§t1rmak i~in kolayl1k 
Ankara 14 (A.A) - Dil 1 karar dairesinde hareket 

cemiyeti genel sekreterligin- edilmesini diler, dilimiziD 
den: özelmesi ugrundaki s1la ve 

Kilavuzda ~1kan kar,1hk- candan ~abtmalara her za· 
lar1 kullanm1ya gazete ve man oldugu gibi bu defa da 
mecmua yaz1lan ile okur- seve seve ortkabk edcceji-
larma ah§brmak üzere her nizden emin olarak önceden 
gün be§er kelimelik listeler te~ekkürlerimi ve i~ten say• 
göndermek esas1 üzerinde g1lar1m1 sunanm . 
Ankarada bulunan gazete Bu mektuba bagb olan 
ve mecmua sahipleri arasm karar kopyesi: 
da verilen karar genel drek- Türkiyede ~1kan gazete ve 
törlügü yolile bütün gaze- mecmualann elbirligile hare-
tdere yaz1lm1~tar. Gazete ve ket etmeleri i~in ataiidaki 
mecmua olarak yaz1lan mek- noktalar kararla1brilm1fbr. 
tubun kopycsi §Udur: 1 - Dil cemiyeti k1lavaz 

Günün en büyük devrim komisyonu tarahndan gazete 
i§i olan dil meselesinde bü- ve mecmualarm adreslerine 
tün gazete ve mecmualarm hergün be1er kelimelik bir liste 
el birligi ile hareket etmele- gönderilecek ve bu listedeki 
ri ve yeni ~1kar1lan kalavuz kelimelerin kullanit tarz1 mi· 
kelimelerini kullanmaya hem sallerile gösterilecektir. 
yazarlarma hem de okurlarm1 2 - Gazete ve mecmua· 
ah§brmalar1 i~in f U sarada lar bu listeleri oldugu gibi 
Ankarada bulunan gazete ve basacaklar ve ondan sonra 
mecmua sahipleri arasmda bu listelerdeki kelimelerin 
verilen kararm bir kopyesini Osmanbcalann1 bir daha kul 
ili§ik olarak sunuyorum. lanm1yacaklardir. Gazete ve 

Be§~r kelimelik listeler ba- mecmualann yay1n iflerini ~e-
sm genel direktörlügü elile virenler ve yaza itleri direk· 
gazete ve mecmualarm ad- törleri ile düzettme 1eflcri 
reslerine gönderilecek ve gazete ve mecmualara geien 
her gün bir liste olarak ga- yazalardaki Osmanbca keli-
zete ve mecmualara konu- melerden listelerde bulunan-
lacaktar. lar1 degi1tirreek veya yua· 

Ulusal dil i§inde bütün calarma degiftirerek yerleri· 
Türkiye basmmm tarn bir ne Türk~e kar11hklann1 ko· 
anla§ma ve birlikle ~ah§acak yacaklardar. Gazete ve mec-
larm1 göstermek üzere bagh mualarma kendi Türk~elqtri-
karar suretin!n umum ne§ri- me ~ah1malar1 aynca devam 
yah idare eden zat tarafm- edecektir. 
dan imza edilerek ve gazete ~u sarada sahipleri An· 
veya mecmua mührü da ko- karada bulunan gazete ve 
nularak kurumumuza gönde- mecmua sahiklerinin kendi 
rilmeeini ve Jiateler geldik~e (Sonu 4 üncüde) 
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1 Yazan: Türk~eye <;eviren: ~ Hasbibal - Söyleyifi, söy ( Dünkü Say1dan DeYan1 ) 1 = ,... 
ANRI FÖY RE~AT jSANLI ~ le1mek, Söylet Yafamn, ~ok eski bir 1e- yük zirai faaliyete tesadüf 1 ~ • 

~~r:e1 - 53 - ~~ Mübahase etmek (Müna- 1 hir oldugu ve ~ehresini hi~ olunmaktad1r. Eskiden hi~ te •• = 
Harb fotogv raf·,·.il·irin h k , , . . . ka1a etmek) - Ayti1mak, . degi1tirmedigi harab evleri- olm1yan yeni bir ren~per ve «Derdin var mi?» 
• y c:: 1n ru u, U\ 'e1 n1anev1yey1 ~ati1mak · k·· „k d'.kk" 1 f k .. l" f t kk''l t · t' · . . , • , . • . . n~n, u~u u an anm a- oy u sm1 1 e1e u e m11 ir. Nafiz bey kendisinde kalp 

en 1y1 tesb1t eden ban) olarda ~ehklenm1~br Mükileme, muhavere k1rane manzarasmdan pek Bu sID1f1 vücuda getirenler hastahg.ndan ,uphe ediyor· 

Elbette bi~bir ebemmiyeti 
olmaz. 

Ordu bir hamlede Gelibo
lu kasabasm1 tutacak ve bu
rada yanm adanm ortas1n
dan ge~en bir mania batb 
vücuda getirecekti. Sonra, 
donanma Türklerin <;anakka
lenin sol sahiline hakim ol-
malarma ragmen Bogaz1 zor
lay1p ge~ecekti. Karada tam 
bir muvaffakiyet kazamlsa 
dahi donanma imkins1z ol
mamakla beraber ~ok ~aI1,
may1 icab ettiren bir it kar· 
flsmda kalacakb. 

Bu darülharekitta, muvaf
fakiyet äm ge~mi§ gibi gö
rünüyordu. ~imdi Bogaz bir 
~ok mayinlerle ve karaya 
konulmu§ torbido kovanlarile 
kapahlm1§b. Say1s1z sipekler 
Al~1tepenin üstüne kadar 
~1k1yorcu. Türklerin birinci 
s1n1f toprak kaz1c1Jar olduk
lan unutulmu1 mu ydu. 

.En k1sa görütlülerin bile 
ilerlememizin arbk tmkäns1z 
bir hale geldigini gördükleri 
bu vaziyette batkumandan
bk ne yapacakh? 

1,te bu dütünceler kart1-
•1Ddad1r ki Türkleri gerile
rinden vurmak üzere Suvla
ya ihrac yap1Jmas1na karar 
verildi bu son kozumuzdu. 

Fikir iyi dütünülmüttü am
ma fena tatbik edilecek ve 
bu seferin arbk sonuncusu 
ve kat'i muvaffakiyetsizligini 
te1kil edecekti. Esasen müt
tefikler bu seferi, ba1lama
dan iki ay önce gürültülü bir 
turette ilän etmek hatasIDa 
dü§mü§ler ve Türklere iyice 
haz1rlamp mukabele etmek, 
darbeyi, akim b1rakmak im
kinm1 vermi,Ierdi. T emmuz 
sonun Osmanhlarm zayiah 
28,461 ki§iye balig olmu§tu. 

HARP FOTOGRAF<;ISI 
Sivillerin cepheye gitme~ 

sine müsaade edilmedigi i~in 
harp fotograf~1lar1 umumi
yetle, askerlerdir. Netekim 
<;anakkale cephesinde de hi~ 
bir sivil fotograf~1 görülme
mi§ti. 

Zabit, kü~ükzabit veya ne
fer olsun, harp fotograf~1s1 

daima ayni ruhtad1r. Boynu
na as1h makinesini hi~bir za
man yamndan ayirmaz. Bir 
taraftaki fotograf makinesi; 
ötetaraftaki tabanca, dürbün 
ve yiyecek torbasile muva
zene te§ekil eder. Askeri 
fotografp, üniformas1mn üs
tünde, ~aprazvari kucakla1an 
techizat kay1§larma fotograf 
makinesininkini de ustaca 
ilive eder. 

0, firari bir an i~inde, 
arkada1lardan mürekkeb bir 
grup gi~i, §ahsi bir habray1, 
yahud da bir muharebe faa
liyetini, mermi infiläklan 
alhnda bunalm1' bir siperi, 
yahud bir süngü hücumunu 
tesbit i~in daima · tetkikte 
bulunur. Baz1lar1 klife ille

tutulmuttur. Ne görürse 
,p;r. Yanm pi 

Diger baz1lan, daha mütkül
pesenddir. Ekseriya, en az 
bekledigi zamanlarda önüne 
~1k1veren f1rsatlar1 kollar. 
Bunlar, fikirleri daima uya
mk olanlard11. Resim ahna
cak k1sa ve seri am, hi~ 
ka~irmazlar. Bunlar, resim 
~ekmek i~in ekseriya teh
likeye ahlmaktan ~ekinmez
ler„ 

Böylelerini ilk hatlarda gö
rürsünüz. Makinelerini haz1r 
top~u ate,ini beklerler, hatta 
iri bir tencerenin yambatm
da patlamas1D1 temenni eder 
ler ve bir mermi infiläk1m 
ta{ll zamamnda ~ekince bü
yük sevin~ duyarlar. infiläk1 
müteakib topraklar, ta,Iar, 
§iddetli bir duman kas1rgas1 
ve heyecan verici sütuular 
halinde havaya f1rlad1g1 za
man, bir fotograf cam1Da 
tesbit edilmi§se, ne büyük 
bir muvaffak1yettir, bu ! Ba
z1lan tedbirsizlik, ihtiyals1z
hk ederek hayatlanm tehli
keye atarlar. l~Ierinden ka~ 
tanesi, heyecanh kliteler al
mamn bahas1D1 canlarile öde 
mi,Ierdir. 

Makinesine siperin 1ivinde 
kum torbalarmin üstüne an
cak kald1rarak tam lresim 
almak üzere iken hasm1n 
kur§ununu beynine yiyen ve 
cans1z siperin i~me yuvarla
nan ihtiyetsizlar az degildir. 
Harb fotograf~1s1, cephede 
hemen daima cesurdur. 0 
en tehlikeli yerlerde bile 
daima mücadele ister ve 
bekler. Yeni bir bls1m olan 
kü~ük makinesi ona~bu cür
cti ve cesareti verir 24 lük 
koca mermilerin ugursuz 1s
hklar1 onu korkutmaz. F otog
rafc1D1n ruhunda 'imdi yal
mz camlar1 ve filimleri has
sasbr; ba,ka hi~bir1ey degil. 

Harb fotoraf~1lanmn ruhu 
kuvvei maneviyeyi en 1y1 
tesbit eden banyolarda ~elik
lenmi,tir. BunlarID 1iar1: 
"Daima yeni „ ve "daima 
ileri„ dir. 

-Arkas1 Var-

izmir lkinci Hukuk Mah
kemesinden : 

lzmirde oturan Mustafa 
Mazhar k1z1 Safinaz tarafID
dan Urlada Camii Atlk ma
hallesinde otura~ 1oför Meh
met T evfik aleyhine a~dan 
botanma davas1 üzerine teb
lig edilmek i~in gönderilen 
arzuhal suretile davetiyesi 
tebligsiz iade edilmekle da-
vac1 vekilinin istegile bu 
baptaki \ebligatm ilinen ic
rasma ve arzuhal suretinin 
mahkeme d1vanhanesine ta
likile tahkikabnID 3/6/935 
pazartesi gününe b11ak1lma
sma karar verilmit oldugun-
dan müddeaaleyh toför Meh
met Tevfik'in mezkiir günde 
saat 10 s1ralar1Dda tahkikat 
hakimi nezdinde haz11 bulun
mas1 aksi halde aleyhinde 
g1yap karar1 ittihaz edilecegi 
H. U. M. K. nun tebligat fas
lma tevfikan teblii makama-

KonUf u, konu1ma 1 l l k d F k güze an a11 ma ta 1r. a at Almanya, Rusya, Polonyadan du. Büyük doktorlardan 
Münakata (Mübahasa) §ehirden biraz d1!lar1ya ~·k- geien Yahudilerdir. Evveli birine gitti kendini uzun, 

A~:h:bere _ Haberle,me, hn1z m1, derhal bah~eler i~in- köyler yap1lmi§ sonra onlarID derin muay~ne ettirdi .. 
deki güzel binalar nazar1 etrafIDda ~iftlikler hasil ol- Doktor b1r,ey söylem1yor· 

yazMizmak G dikkahmz1 celbeder. Bunlari muQtur. Zeytin limon porta- du. 
üza ere - örüc.me, gö 1 Y Ha t 'h t d 

Y ' geniQ caddeler, güzel magy a- k 1 y l h f s a m aye sor u: rütü y a aga~ an er ta a 1 süs- - Ne dersiniz? Bende bir 
Müzakere - Belletim • zalar ve ve~il aga~lar ~er~e- lemektedir. Burada kadm dert var m1? 

Müzakereci - Belletici 
Müzakkere - Asbitik 
Teati efkär - Oyla§ma 
Tezekkür etmek - Gö-

velemektedir. k k ·· · •t t I b · er e umvers1 e a e es1 ~a- Doktor dü§Ünce ile ba11n1 

rü§mek 
Tezkere (tabrirat) - Bi

tik 
HasbeUktiza (Bak : iktiza) 

lüzumundan dolay1 
HasaLiyle - Dolay1, ö

türü 
Haseb (Bak ; Neseb) 
Hased etanek (Bak : G1p

ta) - K1skanmak gönüle
mek 

Hasud (Bak : G1pta) -
K1skan~, günücü 

Has1l olmak, husul bulmak 
Olmak, üremek 

Has1lat - Ücut 
Hasilah safiye - Özürüt 
Hasilab gayrisafiye - Ham 

ürüt 
lstihsal - Üretim 
istihsal etmek Üretmek 
Mahsnl - Ürün 
Müstahsil - Üretmen 
Mütehassd, - Olma, ürü-

me, ~1kan 
Has1m - Has1m 
Has1m - Dü,man 
Husumet - Has1mhk 
Husumet - Dütmanhk 
Hasis - Cimri, bayag1, a-

1ag1 
Hisset - Cimrilik 
Haslet (Bak : Seciye) 

lra 
Hasretmek - Hasretmek 
Hasren - Hasrm 
Munhas1ran - Salt 

~te buras1 Y afanm yeni 
Y ahudi mahallesi, asri siyo
nistligin faal merkezi "Te-

' lüläfif„ §ehridir. "Telüläfif„ in ' 
ibranice manas1 "Bahar va
disi„ demektir. Bahar vadisi 
her gün ikbsad ve sanayi 
noktasmdan büyük tekämül
ler göstermektedir. 

* „ „ 
"Telüläfif,, i büyiik bir cad

de jba~tan ba,a katetmek
tedir. Bu caddenin ismi 
"Allenby street„ tir. Büyük 
sava§ta oradaki tngiliz ordu-

1 larma kumanda eden gene-
1 rahn ismi. Y eni siyonist mer 1 

kezinin en orijinal Vasf1 s1rf 
Yahudilerle meskiin olmas1-
d1r. ldare adamlan, polis me 
murlan, tüccar1, amelesi, me 
murlan, profesörleri, doktor
lar1, avukatlar1 istisnaz1z Ya 
hudidir. Resmi dili lbranice
dir. Muhabereler bu dilde 
yap1lmaktad1r. ilk, orta mek 
teplerle Kudüsteki Yahudi 
Üniversitesinde ders veren 
muallim ve profesörler ibra
niceyi bilmeleri esas §&rt ola 
rak konmu§tur. 

Üniversitede d1§aridan ge
lip ders vereceklerinde sade 
Y ahudi olmalan kifi degil
dir. Ayni zamanda ibranice-

' y: bilmeleri icap etmektedir. 
Cumartesi günü bütün ma

gazalar kapahd1r. Eski kafa
hlar bugünü ibadete hasr
ederler ve ailelerile birlikte 

lnhisar (Monopol) - Te- ' 
kit 

ge~irirler Eski kafahlar 
diyorum, ~ünkü gen~ler 

lnhisara almak (Monopoli- : 
ze etmek) - Tekitlemek 

Haaret, tahassür - Öz
lem 

sinagoglarda ibadet edecek
leri yerde spor yaparlar ve 
futbol oynarlar. Motosiklet
lerle yan§ yaparlar. Bir~ok 
hahamlar bu fazla ileri ve 
asri zihniyete mani o!mak 
1pn ellerinden geleni yap-

Mütehassir olmak - Öz
lemek 

l1tiyak - Göresi 
Mü,tak olmak - Göresimek 

Hasta - Hasta 
Hatäk - <;öp süprüntü 
Ha~are - Böcek 
Ha,in - Sert, kab 
Hu11unet - Sertlik, kab-

hk 
Ha1iv - ~i,irme 
Ha1iye - <;1kma 

' m1§larsada hi~bir §eye mu-
1 vaffak olamam1§lard1r. 

Maamafih bu spor hevesi
nin gen~ Yahudi nesli üze
rinde ~ok a~1k faydalar1 

' görünmektedir. Hepsi kanh, 
canh, faal ve ne§eli, top 
yekiin hayattan memnundur
lar. 

Ha1met, ihti1am Gör- Her sene aga~ bayrammda 
kem herheste bir faaliyet görülür. 

Ha1yet - Belin <;ünkü yeni Y ahud1 vatam-
Tehati (Bak;: lhtiraz) ' nm agaca ihtiyac1 vard1r. 

SakIDma ' Her bayram günü bütün ~o-
Müteha1i (Bak : Muhteriz) cuklar aga~ dikmege gider-

Sakmgan 1 ler. 
Hat - 1 - <;izgi, - 2 1 Son Y ahulerin karnaval 

- Y ol, 3 - Yaz1, 4 - Hat günJeri de burada oon derce 
Hath hareket - Gidit, ne,'e ve sevin~ i~inde ge~er. 

tutum Skaklardaki kalabahk, igne 
Hath vis1l - Bagda~ atsan yere dü§mez, tabirini 
Hati - 1 - Yanhf, yan andmr. Münakaläh Y ahudi 

h,hk, 2 - yamlma, - 3 1 polisler tanzim eder. Vaktile 
Zühul - Unutsabk Y ayhudilerden polis olacag1 
Hataen - Y anbtbk~a kimin akhna gelirdi ? 
Hata etmek - 1 - Ya- 1 

2 ~ ttnlek) 

h§maktad1. Kimi torak sürer salladi: 
kimi ekin eker, ögleyin de - Var, dedi, fimdi on 
zevk ve ne,'e ile sa~ ve ~in- lira vereceksiniz, derdiniz bu. 
ko damlar altmda oturup ye- Z f .... an1ane. 
mek yerler. 

Srcak bastJ m1, mekteb 
talebeleri bah~elerde, a~1k 
havalarda ders okurlar. 

Filistindeki Yahudi diyan
mn inki§af1 icin Amerika, 
ingiltere ve Fransadaki Ya
hudi zanginleri bir~ok para
lar vermi§lerdir. Orta sm1fm 
arazi sahibi olabilmesi i~in 
büyük krediler a~1lm1,hr. Bu 
arazi~ sablamaz, bagi§lana-
maz. 

(Sonu yarm) 

-·~ 

Bir kad1n 
Takma di§le
rini yuttu 

Diyanbekir (Hususi)-Ay
§e isminde bir kadm yemek 
yerken yanm takma olan 
üst di§leri bogazma ka~m•§
br. Bu halden fevkaläde 
ürken ve ayni zamanda 
1zhrab ~eken bu kadm Di
yanbekir i~erisinde birka~ 
doktora ba§ vurduktan sonra 
nümune hastanesine müra
caat etmi§ ve operatör 
ilhami Akcakoyunlu tarafm
dan derhal ameliyat yap1la
rak boynunun gögsüne yakm 
yeri a~1larak yemek boru
suna saplanm•§ olan takma 
di§ ~1kanlm1§ ve bayan Ane 
muhakkak bir ölümden kur
tar1lm1§hr. 

Hoca, yuvadaki yavrular
dan birine sordu: 

- Necmi, söyle bakayun, 
mürai kime derler? 
Kü~ük yaramaz cevap 

verdi: 
- Mektebe sevinerek gi-

den ~ocuga! 
Ne dogru 

Antikac1 Salamon, merakb 
bir mü1terisine, bak1rdan bir 
vazo gösterdi: 

- <;ok eski mal. 
- Zannetmem .. 
- V allahi eski.. 
- Nesi eski bunun Salo· 

mon? .. 
- Üstündeki i'~ilik eski .• 

Ama, yalan söylemem bak1r 
eski degildir! 

·rebrik 
- Eelenmi11sin, tebrik ede 

r1m„ 
· - Hayir, vazge~tim„ 
- 0 halde. gene tebrik 

ederim ! 
Lftf olsun! 

Delikanh, yaya kaldir1111 
üzerinde k1nla döküle yürii
yen güzel, §1~ k1zm yan111• 
sokuldu, kulägIDa, titrek bir 
sesle f 1s1ldad1: 

- Müsaade eder misinis, 
size §emsiyemi a~ay1m? 

K1z hayret etti: 
- F akat beyefendi, yag

mur yagm1yor ki.„ 
- Zarar1 yok kü~ük ba· 

mm.. Zaten benim de fCD1„ 
siyem yok! 

[Yavuzun kahramanhg1) -66-

man cephesine girmesi demek daha harblll 
ba,la.ng1cmda harbi kaybetmekle müsavi idi. 

Ba§ta o zaman Yavuz ve Midillinin ve 
binnetice domanmanm kumandam olan Ami· 
ral ~ason olmak üzere bütün Alman taraf· 
tarlan bir emri vak1 yaparak Türkiyeyi Al· 
manya ile birlikte harbe sokmaga karar ver· 
diler ve nihayet Türk donanmasm Karadenis 
seferi kararla1tir1ld1. 

Türk sularIDa girdigi gündenberi, Yavuz 
ve Midilli Türk donanmasmID diger gemile· 
rile birlikte Marmarada birka~ manevradan 
ba§ka hi~bir harekette bulunmam1,lard1. 

Nihayet birgün donanmaya §U emir ve
rildi. 

Bütün kazanlara tam islim veriniz. 
Bu emir ~oktanberi derin bir uykuda olaJI 

donanma mensuplar1 arasmda büyük bir se
vin~ uyand1rm1§b. Demek donanma harekete 
ge~mege haz1rlamyordu. F akat acaba nereye 
gidilecekti. Bu tam manäsiyle bir harp b•„ 
z1rhg1m1yd1? Yoksa yalmz bir tedbir ol01ak 
üzere yap1lan bir hazirhk ve yahud yenideO 
bir manevrayam1 ~1k1lacakh. 

Her ne olursa olsun denize ~1kilacakt•· 
l,te bu bahriyeliler i~in büyük bir sevin~ "'' 
bayram günü idi. 

0 glln blltlln donanmada btiytlk bir f „ 



Sl\lfe 5 r ( Halk1n Sesi ) 

Biletlerinizi 

IMutlaka~ 

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
Kon1onva 

.t 

VE 

Esanslar1 

15 MAYIS 

J(i~esinden Ahn1z. 

Telefon: 34H7 

(:orakkao1 ;354 No. 
Hasan 'f ahsin 

~lt...*-**lbfc*1ot*-*~~~Ud~~~~:f41 

Fethi Gacar ~ F enni Sünnet Mütehass1s1 

+c « +c Sünnet, \:ic;ek A~1s1 
i< PANSUMAN, ~IRINGA Mütekaidin: maa1lar1n1 

iskonto eder 30 Senelik mütemadi 
sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ok sabit kokulard1r. 

~ i~n 1nüraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. lt 
1 « ELHA M RA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 ~ 

~'PR='+t. 'F'AC'tC:\C'AC'tC8~~~ 
Poker Play FOTO 

'1. Bilekli 
Sat1l1k Ev 

Karata§ 9 Eylul sokag1nda 
54 taj numarah alt üst birer 

~i ... · . 1c1 hamam1 kar~1smda oda, birer sofa, bir mutbak, 
lli sokak numara: 3 bir kömürlük ve i~inde kum-

~ son usullere uygun panya suyunu havi bir ev sa-
trikle fotograf ~ekilir. tibkhr. 
ly i~in alh kartpostal Almak istiyenler Güzel 

,11 75 kuru~tur. Vesika izmir otelinde 15 numarada 
leri 6 tanesi 30, tale- Bay Ricaiye müracaat etsinler 
i~in 25 kuru~tur. 1 - 6 

b~~~*«~~»:«»«»~*«»«*«~«**~ 
~ynelmilel Paris panay1r1n1 ~ -

Bahar, Aitm Damlas11 

" Yasemin, Dalya, Muahbbet ' 
<;i~egi, Unutma Beni 

_§enin J~in, Ful 
isimlerile onlar1 herkes 

takdirle tamr. 
Bu isimlerle bu lrnkulan 

kimse yapamaz. Yakm isim
le„le taklitlerini ret eder. 

Sülevrnan Fe)·it 
isin; ve etiketine 

dikkat cdiniz 

S. Fe ri t ( ~ i J-."' • \ ) 
Eczanesi Hükümet s1ras1 

• d. • * z1yaret e 1n1z :,,: 
1
& MAv1sTAN 3 HAZiRAN 1~3s E KADAR ~ YÜKSEL RAKISI 
Pazla n1alun1at aln1ak ic;in lzrnir Frans1z :lc A f d K b d 

Ceneral konsolosluguna veva Izn1ir ~ Z zaman zar ID a a a ay1 
Frans1z l"icaret Odas1na n{üracaat ~ rak1s1 kadar yÜkseJmi§tir 
~~~~~:~~~~~~~~~*~~~~~~~ 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilät1 

Yen i 
~e§itleri 

l'-'afiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e~i 
iörülmemi§ ucuz fiatlarlar lzmir hükümet caddesinde 

~cn1si Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden ahmz 

SaYgideger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
, tld1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
tler getirdik. Fiatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
.klak yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve 
1Yeliklerinizi alabilirsiniz. 

~1-cagimz mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
0lursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

6eri getirir paramz1 tamamen ahrs101z 

Sat1~lann11z her vak1t n1uhayyerdir 

0 -· •00 „ 

iläveten 

F () I{ S <lünva havadisleri ' „ 

Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Per~embe: 13, 15, Talebe seans1 
Cuma: 13 iläve seans1 



Sahife 4 

a)h Haziran tarihinde son 
verilecek ve mektepler o 
ak~am tatil yapacakhr. 

8 Haziran Cumartesi sa
bah1 son sm1fm söz)ü yokla
malarma ba§lanarak 15 Ha
ztran ak§am1 tamamlana
cakhr. 

Sat1§lar1m1z1n 
Vasatisi 

Türkofis Ankara merkezi, 
borsada sah§ görmiyen bü
tün mahsülleri 934 yilmdan 
935 y1hmn ilk ü~ ayhk dev
resine kadar sah§ ihracat ve 
vasati fiatlan hakkmda tet
kikat yapmaktad1r. i~mir oda 
smdan da bu hususta muta
läa sorulmu§tur. 

Köy 
Muhtarlar1 
Kursu •• 

Önümüzdeki Pazar gunu 
viläyet salonunda köy muh
tarlar1 kursu a~1lacakhr. 

Vali General Dirik bir ap~ 
söylevile ilk dersi vererek ve 
kurs dört gün sürecektir. 

Otobüs kazas1 
Asansörde oturan Santo 

oglu $emuel tramvay cadde
sinden gitmekte iken Güzel-
yah cihetinden geien 241 nu 
marah ve .$erif Ali ogJu Ali 
Haydarm idaresinde bulunan 
otobüs $amuele ~arpm1§ ve 
dü~erek zaralanmasma sebe-
biyet vermi§tir. 

qie. 

Teeyyüd~ 
Etmiyen 
• 
Iki Haber •• 

Ankara ( Hususi ) - Yu
goslavya ba§kam Yevti~in 
Yakmda Ankaraya gelecegi 
yaz1lm1§b. Hariciye vekaletin 
de salähiyettar bir zat ~ok 
~aham arzu olmakla beraber 
böyle bir seyahatin vuku bu 
Juk bulm1ya~ag1mn henüz 
belJi öJmad1gm1 söyledi. 

Gene ayni gazete el~iligi
miz nczdinde mali ate§elik
ler ihdas olunacagmt yaz-
mt§h. Eskiden böyle bir ta
savvur varsa da mali sebeb
ler dolay1sile bu i~in bu y1l 
da tahakkuk sahasma ~1ka
m1yacag1 anla§1lmaktad1. 

Hariciye müste§ar1 Agäh 
da bu y1l i~n böyle bir ta
savvur olmad1g1m söyJedi. 

Düzeltme 
14151935 Tarih ve 2471 

numarah nüsham1zm ü~üncü 
sahifesindeki Birinci icra me
murJugunun ilänmm 42 inci 
sahrmda (11-14-15-16-17-29) 
parse} denecek iken sehven 
(11-14-15-16-16-29) dizilmi§ 
olmakla tashih olunur. 

'felefon 

No. 

3882 

( Halk1n Sesi ) 

• 

Atatürk Türk Ku§u Kuru 
munu Ziyaret Etti 

Anrara 14 (A.A) - Atatürk dün ak§am Türk Ku~unun 
u~u§ alamm ~ereflendirerck iiyelerin ~alt$malar1m gözden 
ge~irmi~ ve gerelere ~ok yakmdan ilginlik göstermi~lerdir. 
Atatürkün bu ilginligi gen~ler arasmda ~ok co§kun bir he
yecan uyandirmt§br. 

inebolu Halkevi yurd i~inde 
gezinti tertip etti 

inebolu, 14 (A.A) - inebolu Halkevi bir gezinti progra
mt yapm1~br. Temmuz ortalarmda ba§lanacak olan bu prog l 
ramla Halkevi üyelerinden 60 - 70 ki§ilik bir kol Samsun 
yolu ile Ankara, Eski§ehir, Dumlupmar, Sakarya fnönü, iz
mir, <;anakkale ve istanbula gideceklerdir. 

Bay Stalin ve Molonof Bay 
Lavali kabul ettiler 

Moskova 14 (A.A) - Bae Stalin ve MoJotof bugün bay 
Lavah kabul etmi§lerdir. Bay Litvinof ile Fransanm Mosko
va ve Rusyanm Paris büyük el~ileri ile Frans1z d1~ bakan
hgmm genel sekreteri bay Berjerin de gaz1r bulunduklan 
bu konu~ma iki saat kadii.r sürmü§tür. 

• 
Iran - Ef gan S1n1r meselesi 

hakem kararnamesi 
Ankara, 14 (A.A) - lran ve Efgan hilkllmellerl aras1h

daki smar meselesinde hakrm ödevini 1apm1~ olan Kor Ge
neral Fahreddin, hakem kararnamesini yarm d1§ i§leri ba
kanbgmda bakan vekili Sükrü Kayaya tevdi edecek ve mu
maileyh de merasimle orada haz1r bulunacak olan iran ve 
Efgan büyük el~ilerina tesJim eyliyecektir. 

Mare§al Pilsudski Y ahudilere 
kar§1 hareketlere dÜ§manm11 

Berlin 14 (A.A) - Siyontst\erin gazetesi olan Yuedische 
Rundschau .ya7.1yor' 

Mare1al Pilsudski her zaman devlet i~inde Y ahudilerin 
1ararana ayirt hareket edilmem~ini lslerdi. Mare§al, Lehis
tamn tekrar dirilmesinden ~t>nra ortaya ~1kar1lan Yahudilere 
kar§1 hareketlere dü4man olmu§tur, 

~ '""'" ''":'11 11;11 ,,."' ~- ~ ~ l!iutlf 11~.111 

Avusturya Tekzib Ediyor 
--------00.+oo---

Bi r A vu~turva zahitinin 111üh11n vcsaiki <:ala-.., 

rak Altnanyaya gündcrdig·i dog-ru dcgilnli; 
Viyana, - Deyll Herald rini kat'i sürehe tekiib et-

gazetesi, Naiilerle aläkas1 mek~cdir. 
olan hir Avushuyä .r.ab~tinin, Avustur a t-csmi aJans1 bu 

ltalyan k\l ~ttierin"in Avus- habenn baz1 Alman ve <;ek 
turyaya tlogru ilerlemesi bak:. gazetelerinin Avusturya or-
kmdaki mühim bat1 plan ve dusunu temsil etmek üzere 
vesikalar1 ~alarak Almanyaya bir f talyan askeri heyetinin 
firar cttigini yazm1~h. Avus- gelecegini yazd1klan haber 
turya ne§riyat bürosu Deyli kadar as1ls1z oldugunu bildir-
Herald gazetesinin hu h be- mektedir. 

s 
Okurlar1m1z1 : Matbuat 

()z 'f ürk~cyc ah~tir
n1ak ic;in kolavhk „ 

(Ba,taraf1 1 incide ) 

aralarmda toplanarak vermi, 
ve Anadolu Ajans1 ile ne'• 
retmi§ olduklari yukar1daki 
karar1 gazetemiz, mecmuam1z 
namma da kabul ve teahhüt 
ettigimizi bildirmek üzere bu 
karar suretini imza ediyoruz. 

Türk Dili ara~hrmalan 
yolunda bugüne kadar sürüp 
giden ~ahf malara candan 
yürekten ortakhk etmif olan 
bütün Türkiye gazete ve 
mecmualarmm bu büyük i,
tede eibirligile ~ahfacakla
rmdan emin olan kurumumuz 
bu be,er kelimelik listelerin 
günü günü bas1lmas1, ondan 
sonra bunlarm Osmanhcala-
rm1 yaz1lardan ahlmas1 i§ine 
bütün Türk basm ailesince 
seve seve kar,1lamp ileri 
götürülecegine inanmakta ve 
güvenmekteyiz. 

Kongresi 
1\nkarada yap1lun 
iki h>J)lant1 
Ankara (Hususi) - 25 

May1sta toplanacak olan Mat 
buat Kongresin ~ e yevmi ga
zetelerin Ankara muhubirleri 
Ankaradaki serbest muhar
rirler namma murahaslarm 
da i§tirakleri kararlaftml
mifh. 

Serbest muharrirlerle mu
habirler topland1lar. 

Serhest muharrirler ara
smda ,air Y ahya Kemal, 
Käz1m Nami, ismail Mü§tak, 
lbrahim Necmi, Nureddin. 
Ahmed fhsan, Halid, Vasfi 
Ra§id, Enver Behnan da 
bulunmakta idi. 

Muhabirlerin toplanbsma 
Ankarada bulunan yevmi ga
vetelerin mevcud l 4muhabiri 
ittirak etmiftir. Y apalaa 1e-

l D11 bakan ve
kili ile irak 
ha§bakan1 

1\ras1 nda ~-ekilcn tel 
vaz1lan 
ol 

Ankara 14 (A.A) - Kars 
deprenmesinden ötürü d1§ 
bakanhg1 _vekili ile irak ba~
bakanhg1 arasmda a§agtdaki 
tel yaz1lar1 ~ekilmi§tir: 

Di§ bakam vekili 
'\nkara 

Kralhk hükiimetinin derin 
hissiyetma terceman olmaga 
memur oldugum beide Kars 
zelzelesi yüzünden nüfusca 
vuku bulan telefabn hais ol· 
dugu kedere i~tirak etmekte 
oldugumuza itimad buyurma
mz1 zah devletl1;rinden rica 
ederim. 
Ba~bakan Y asin Alhasimi 
Y asin Albasimi ba~bakan 

Bagctad 
Kars zelzelesi milna~ibetile 

iah devletlerinin izhar elmi' 
olduklari hissiyattan fevaläde 
miltehass1s oldugum halde 
size kendimin ve cumhuriyet 
hüktlmetinin heyecanh te§ek
kürlerini sunar ve bu tefek
kürlerimi hükümeti kraliyeye 
bildirmek lütfunda hülunma· 

s ' • mti 1ca eoerim: 
Hariciye bakanhg1 .Yekili „ . 

$ükrü Kaya 
~ __........~ ~----•• 
Oztürk~enin 

Tatbikat1 
Ankarr, (Hususi) - An

karadaki matbuat erkäm top 
lanarak Dil T etkik ba§kam 
ile Öztürk~enin gazetelerde
ki latbikah tckiJleri hakk1n
da ftrafhca konuf tular. 

~air Ziya pafa 
i<;hi Ada rüithl i 1Hifu1 

'\1p1lacal~ 
Adana [(Hususi) - Me§

hur §air Ziya pa~anm bura
da Ulucami bah~esindcki me 
zarmd, her y1l, merhumun 
ölüm tnihi olan 17 May1sta 
bütün mekteplerin i§lirakile 
ihtifal yap1hr. Bu y1l da ay
nl surctlc Halkevimizin ön 
ayak olu~ile canh bir ihtifal 
daha tertip edilmektedir. 

Komik $arloyu 
Havdutlar kac;1rn11~ .., 
Löncira - iiigilit gazetleri 

N evyorktan ald1klar1 §B)'attt 
dikkat bir haberi ne~retme -
tedirler. ~ 

Bu habrre göre meiJhur 
sinema artisti .$arlo Bargan 
nammdaki me~bur bir hay· 
dudun ~elesi taraf1ndan ka• 
~mlmifhr. $arlo 8erHndeld 
kötgur\den ka~mld1ktan son.: 
ra u~ dört gün uzuk bir 
yerde alikontirn' ve 50,000 
dolar fediye vererek yakay1 
kurtarm1,hr. 

- --~imde Mecdi Sadreddin Av
ni ve Meki Saidin Matbuat 
kongresinde Ankara muha· 
birlerini temsil etmelerini 
kararla,tmld1. 

Ankara muhabirleri bir 
hafta sonra Ankarapalasta 
bir toplanb yaparak dilek 
leriDi teabit edece~rdir. 

15 MAYIS 

Pire Esrarke§leri Aras1nd• 
Bir Saat ••• 

Frans1z muharrirlerinden lundugumu söyledi. fbti 
Fransis Garko'nun "Vaila„ uzun uzad1ya bir 'eyler 
mecmuasmda Pire esrarket- Jedi; Yunanca söyledifi 
leri arasmda yaphg1 bir ra- ben bunlardan hi~blr te1 . 
portaj1 ~1km1,hr. ~ayam c1ik- hyamachm. Ve nihayet pO 
kat oldugu i~in gazetemizde sordum : 
tercüme ve ne~rediyoruz. - Ne diyor? . dediOS 

Sakin ve güzel bir ak§am· - Burada kabak üfle 
d1, mahalli bir polis memuru digini iddia ediyor. Ve 
ile Pire limammn sahillerin- di ki : 
de geziyordum, birden bir Eger burada kabak ce 
esrar tekkesi ziyarete akhma se, kahvenin ha1ha1 ko 
geldi! Pireye gelirken, Yu- olmak laz1mdir! 
nanistanda pek ~ok esrar - Dogru dedim. f 
tekkesi oldugunu söylemi§- belki de burada kokain cf 
Ier, hattä bana birka~ ta ad- kiyorlar! d' 
res vermi§ idiler ! T am bu s1rada dtt•l'l ~ 

Polis yar1 gülümsedi ve: bi.1 tak1m gürültüler, ~ 
- Bu müesseseler ~ok- sesleri ve hareketler du~ 

tan kapanmi§br. Esrar du; ihtiyar yarinden firlaY;J 
tekkeleri aleyhinde §iddetli - Eyvah, polis hat 
bir surette ~ali,1yoruz. Maa- Dedi. ,el 
mafih bir ara§bralim !.. Sesler, telä§h ayak ~ 

Dedi ve bir ,oför ~aä'1rd1, leri, gürültüler birbirini ~· ·~ 
,oföre bir adres verdi. ediyordu. Düdük sesleri ~ 

Otomobil, ~ kenar ve fena tik~e yakla,mI§ bir bal b' 
aydanlanm1§ sokaklar ge~ti; yordu. Nihayet polisler Jf 
füpheli sokaklara girdik, rakanm kap1sma kadar g ·-
~akhk; nihayet bir yerde dayanddar; bunlar, biJI 
durdtt. otomobilimizin du~du~ 

Rehberim olan pofis: ~ iÖrünce, esrarketlerm 1"1' 
ittebilii"iz1 dedi. Arad1g1m1.t digini tanarak bir b~ ef' 
yerlerden birisi öuras1chr. yapm1~lard1. Polisler ,, 

lndik ve Jtok bozuk bir girince etraf 1, d1varlan ~ 
yoldan oirka~ ad1m ilerledik. 11k1 tetkike ba§ladaJar. Jte 
Bir baraka gördük, kapts1 berim olan poliste bana: 1 
kapah ve i~erisi karanhkb, - Bunlar kozlar101 :;. 
Polis barakanm kap1sma bir ede dursunlar, biz kozudl . 
iki clefa vurdu. ba§a yerde arayahml ded•· 

Biiaz soiirä kaptmn yCJnm- Barakadan ~1kbk, ~tolJS~ 
dah peoeere a~tld1, henUz bilimize bindik. Pohs e' 
uykudan üyaiirfü~ bit ihtiyar aeferde ba§ka bir ad;,, 
görÜndü ve: verdli bir müddet so ~ 
- Ak§amlar hayrolsun, ne 8tomobll pencere kanatlbi' 

istiyorsunuz? Diye sordu. ye§ile b6yättm11 kü~ük 
Polis: - Kapiyi a~I Dedi. ev önünde durdu, 

V e ihti ar kap1y1 hemena ~ti; Azgm bir köpek, girt1d~: 
bizde i~eri girdik ! nm bütün kuvvetile ba'f 

Buras1 $ark kahelerine yordu; rehberim : . de 
benziyordu; ~urada ve burada - Korkma ded1. Bai 
bir ka~ sandalya, kö§ede de bayhyan köpek 1sirmazl , 
bir tezgäh vardt. Bir bo§ Köpegin havlamasmt dO 
ti~enin aüzma yapi§hnlmi§ yan birisi i~eriden k•Pi 
bir mum, buras1m aydmlab- a~b, girdik. F akat bur• 1 
y6rdu, yer dö§emesi yoktu; toprak~ 
· llitiyar - Ne ariu buyur· Dumanla dolu olan bu gar1P 
dunuz? diye sordu. muhiti aydmlatan sönük Jadl~ 

Polis, benim bir ecnebi hanan tt18'1 altmda esrarh b 
oldugumu ve bir esrar tek- ka~ ~ehre farkediliyordU· 
kesini ziyaret arzusunda bu- - Sonu Yar1n #1 
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malumatlari yoktu. 
Arhk bütün donanma Bogazdan d1,ar1Y~ 

~1km1,tt. 0 zaman mesele tamamile anla§1Jd•· 

Donanma Ruslara kar§I habersiz „bir b~sk•: 
yaparak ba,ta Sivastopol olmak uzere b1r~0 

Rus limanlan topa tutulacakb. 
Amiralm yaphg1 program §U idi: 
Y avuz yanmda iki torpito oldugu hal~e 

Sivastopolu topa tutacakb. Midilli zengin bar 
petroi !imam olan Nevrasiskiyi bombardun•0 

edecekti. d 
a· h.. e e-Hamidiye F eodosya ~11J)anma ucum „ 

cek, iki muhripte Odesay1 b<>:itbardiman ede 

cekti. 
Filo arbk Karadenize a~1lm11h. 

B1rka~ gemiden mürekkeb olan T~r~ 
filosu tarihte görülmemi§ büyük bir i1 gor 

mege gicliyordu. Y avuü tek ba1ma bir i•: 
manlar lngiliz • F rans1z ve Osmanh don•d" 

d tt•w. hal e s1mn mil§tereken bombar 1man e 1g1 
d d•w• s val„ tam bir muvaffak1yet elde e eme 1g1 1 

topol kalesini topa tutmaga gidiyordu. 
S1vastopol o zaman degil yalmz Rusya~Jll 

1. . . t hk•dl fakat dünyanm en kuvvet 1 ve 1y1 a 
edilmi~ bir kalesi idi. 

Bütün filodaki zabitan ve efrad bu sefe: 
1in verdigi 1evin~ ve heyecanla adeta ~arbof 
tular. 


