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l'9UNANISTANDA KRALLIK ...,, 

'l'iirk- f;in diplomatik müna- jBay Lava( Moskova seyahat1ndan ~ok mem- B. Receb Peker 
sebat1 teessüs etti nun Frans1z-Sovyet münasebat1 iyi bir safhada \

7 eniden Pa rti sekre
terligi ne se~ildi ~· 0000 1 

•n ~firi General ()uyaoutson Anadolu ajan-
s1na bcvanatta hulundu 

.Ankara 17 (A.A) -
0

Yeni hr. Diger bir manzumede 
~'11 sef1ri gencral Ouyaout- uzun bir ayr1hktan sonra es-
:~. Anadolu ajansma a§ag1- ki bir dostun yini bir dost 

l l beyanatta bulunmu~tur: haline :gelecegini söyliyor. 
, iirkiye iJe :<;in arasmda 3000 senedenberi mevcut 
~~ resmi diplomatik mu- olan tarihi münasebetlerimize 
lk·•tbetler teessüs etmi§tir. bakarken ve kar§1lakh diplo-

1 devletin millet ve hüku· masi münasebetleri vucuda 
~t~eri bundan dolay1 ~ak getirmekte oldugumuz gözö-
d Yuk bir memnuniyet i~in- nUne getirirken birbirimizin 
~~ir.ler. Dün ilk defa olarak eski tan1d1k olduktan sonra 

. ~~ l'Jc1ye bakanhg1 vekili bay §imdi yeni dostlar haline 
t ktü Kayayi ziyaret etmek- gelmi§ oldugumuzdan dogan 
~ bahtiyar oldum. Bay ~ük· sevincimizi aöylememek kabil 
~ l<aya pek ziyade mültefik degildir. Bu sevince diplo-

dt '- •rand1. Ben onu bir dost masi ~ahsmda pek nadir tesa-
b~ itihyorum. Bugün saat 16 da düf olunur. 
111 ~ lllatnamemi reisicumhur Mesut bir tesadüf eseri 

to~tUrke taktim etmek gibi olarak itimatnamemi takdim 
, 'lci büyük bir 1erefe nail etmeden evvel gök gürültüsü 

S ~ t1111. Bu büyük siyasinin ile kari§1k olarak Ankaraya 
.. ( ~Üyük askerin ve büyük yagmur yagmi§br. Biyim es-
1!;' ~ at~1nm ayni zamanda kitaplar1m1zdan: 
,1tl \. 111 ~ok sempati bir kabu- _ 1 King, gök gürültüsü 

8' ~e llail olmak hem de on- her §eyi harekete getirir di-
bt '1.._ ~ok ehemmiyetli derslcr yor. ~u halde bu tesadüf 
i ~ak bizim i~i emsalsjz bir bugünden itibaren münase-
e )"'1 iuziyettir. Reisicumhurun betlerimizi kuvvetlendirecek „ 4-d·"' kabul etmek hususun- olan eyi bir alämettir. Yag-

a e '•„suret yeni Türkiyenin mura gelince onun da iki ma-
tif ~"~1 \'e ehliyetinin bir mi- nas1 vard1r: Birincisi ye§illi-
if ~dd1r. Bundan dolay1 asir- gin f1~k1rmasma yarayan fe-
siY ~'nberi aramizde teessüs yizli ilkbahar yagmuru olma-
Je ~lcJ' olan münasibetlerin s1d1r_. Bunda su manaya ge-
ol 'ti tri arasmda kar§1hkh ve lir ki bizim samimi te§riki 

~ ~il~ derin istikbalde de mesaimiz sayesinde milletle-
. n tV: ~k1 mesaimizi ve dostl u- rimizin saade;t sahasm1 hazar-
ust ~ U1u ayni suretle kuvvet- lam1§ o1acag1z ikinci manas1-
sis ,.t~giz. <;inlice bir §iirde da, dostluktur. Ecdad1m1z 
yl' )"~liYor ki, en büyük zevk eski dostlarma eski yagmur-

1 bir dosla malik olmak- (Sonu 4 üncüde) 

lYavuzun kahramanltg1] -7 3-

lS liklerden sonra 28 likleklcr bir daha 
)<•~; ~'l.f!tfeyor. Bunun arkasmdan gine 15 likler 
bit~e! ~ 'll'Yor. Yavuz arhk tp~u ate§ini tak1rma 

Q~ • • u, yap1~tmyor merm1y1„. 
rl'~ ~ F akat bu arada Rus top~ular1 da bo§ 

a 
8 J t~"'-'•yorlar. Kalenin ne kadar topu varsa 

a~oi q~~ b k ßirf f~ .irden Yavuza ~te1 a~1y~rla~. Fa at wna-
tel 'ol h1~ biri Yavuz~ •.sabet e~ire~myor. Sag1ua 

n '-lla dü1en mermmm hadd1 h1sab1 yok. 
lll Filkat 1a11lacak §Cy. Sivastopol kalesinin 
~thur top~ular1 athklari o kadar mer?1ide_n 
) tek taoesi olsun Yavuza esabet etbrem1-
):tlar. mermilerin hep Yavuzun ya önüne, 
>o ilrkas1na yakm ~ok ileriye denize dü1ü-
11t"''· Bir ~ok mermiler de Yuvuzun üstün-
1, ll le~erek arka tarafmda denize dü§Üyor-
~ Ya\'uz bu gürültü arasmda mütemadiyen 
~" t\'re yap1yor ve dü1man hedefini §a11-

1e>r 

t~lki Türk muhribi Yavuzun kahn zarhtan 
-- ~tai arkasma sokulmu' muharebenin bit
~ .. 
~1 bekliyorlar. . . 

dt rt1k Sivastopol ba1tan ba§a alevler 1~1n-
~-~•Yor. Kalenin üstündeki toplarm bir 
~k· ~lllba edilmi§ kocaman namlular havaya 

inc• f ~ '"'11 bir vaziyette yabyorlar. Semaya yük-
„te ~ ~._ •t d ·· t- l ·· "l k b' er ~ ~ • e1 ve uman su un ar1 goru ece 1r 

uni r ?"• arzediyorlard1. 
ak f' •\'\az arbk iti bitirmi1ti. Birdenbire bü-

~eler iflemeie baflach. Koca Yavu-

++••OO••OO 
Sol cenah Frans1z gazeteleri Frans1z - Sovyct anla~1nas1 aleyhinde 
~idc.letli nc~riyat yap1yorJr. Bu gazctcler bay StaJinin Frans1z kon1ü

nistleriyle ala y ettigini yaz1yorJa r 
Moskova, 17 (A.A) - laskarlag1 ve ~ehrelerde oku- :~Frans1z komünistlerinin ser-

Frans1z d1§ar1 i§leri bakam nan sempati tebessümJeri, bes jnsanlar olup olmad1k-
bay Eaval Tas Ajansmm bir benim akto1unan itilafname- lar1m görecegiz. Frans1z 
muhabirine beyanatta bulun- nin iki dost memlcket ara- komünistleri zaten iki sene· 

BAY LAVAL 
mu§ ve §Öyle demi§tir : 

Hissiyatm insanlar1 aldat
m1yan baz1 tezahurab var
d1r. Gerek Moskova ~ehrinin 
haricinde halkm yapml§ ol
dugu kabulün samimiyet, ab-

~ ~ ~ ~ 

smdak; mütekabil samimi ve 
ananevi temayüllere ne ka
dar uygun olduguna görüp 
takdir etmeme müsaade bah-
~olunmu§tur. Sovyet zi'llan
darlarile yapm1§ oldugum 
a~1k ve samimi noktai nazar 
teatileri bir itimad ve dost
luk havas1 yaratm1~br. Fran
say1 Sovyet Rusyaya bagh
yan baglan . kuvvetlendirdik. 
Bu suretle meydana getiril
mi§ olao te§riki mesai ayni 
zamanda cihan sulhuna da 
hadim olacakbr. 

Paris 17 (A.A) - Frans1z 
Sovyet görü§melerinin ertesi 
gün · nde görülen en mühim 
ve .en karakteristik akisler 
sol cenah gazetelerinde gö
rülmektedir. 

Lö Pöpl gazetesi §Unlar1 
yaz1yor: 

Lava! ~ok mü§külpesent 
oldu. Stalin bugün a~1k~a 
~ok gülün~ bir durumda bu
lunan Frans1z komünist par
tisinin durumu ile alay etti. 

Darülbedayi izmirde 

YÜKSEK SAN'ATKÄRIMIZ BA Y AN BEDiA 
Yurdumuzun varlag1 ile müftehir ve magrur oldugu Darül

bedayi artistleri Elhamrada izmirlileri meftun ve meclub 
eden bir kudret ve muvaffak1yetle temsillerine devam edi
yorlar. 

BAY STAL:N 
dir ~ah§ma sahas1m terket
mi§lerdi. 

Lö Popüler gazetesinde 
komünist lideri Blum §unlari 

- Sonu 4 üncüde ----„·-----
Kad1n 

Asker Oluyor 

Cumhuriyet Halk Partisi
nin program taslag., Parti 
kurultaymm encümeninde tet
kik edilirken "Milli Müda-

BA Y RECEB PEKER -
Ankara 17 (A.A) - Parti 

genel ba1kan1 tüzügünün 29 
uncu maddesine uyarak Kü
tahya saylev1 Reccb Pckcri 
yeniden parti genel sekreter
Jigine se~mittir. 

Ankara 17 (A.A) - Parti 
genel batkam tarahndan yc
niden genkl sekretelige s~i
len Receb Peker parti ku· 
rumlarma vc ilgililcre •tait· 
daki bildirigi yollam11br: 

Parti genel ba1kan1 tüzii-
gümüzün 29 uncu maddesine 
uyarak beni yeniden genci 
sekreterlige se~ti. Bu ödcvin 
önemini gözden gac1rm1yarek 
gücüm yettigi kadar ~abp
cag1m. 

Erzurumda 
·Yagn1ur yagn1uyor 
Erzurum 17 (A.A) - Bir 

aydanberi Erzuruma yajmur 
yagmamitbr. Ekilen tobum 
ve zebzeler ~1kmam11br. <;ift
~i yagmuru beklemektedir. -- -
faa„ fashna ~ok mühim bir 
madde iläve edildi. Yurdun 
bütün varhgm1 vatan müda · 
faasma tahsis eden bu mad
de ~öyledir : 

"Vatan müdaf aas1 ugruna 
yurdun canh, cans1z bütün 
mevcudiyet ve kuvvetlerini 
tahsis etmek esasbr.„ 

Bu maddenin ,umul dere-
cesi ~ok genittir vc yurd 
müdafaas1nda Türk kad1n1-
mn da asker olarak vazif c 
almas1 esas1mn prensip iti· 
barile kabul ettigi a1la11byor. 

Esasen birka~ gün evvel 
Atatürk, Ars1ulusal Kadan 
Birlikleri kurultay1n1n murah
haslarm1 kabul ettikleri s1ra
larda ~öyle demi1lcrdi : 

"Biz erkeklerimizi bile harp 
f eläketinden uzak bulundm· 
mak istiyen insanlanz. Fa
kat harp etmek zorunda b1-
rak1hrsak yurt kavgaamda 
kadmlanm1z, erkeklerimizle 
beraber bulunacakbr.„ 

U • • b b f 1§ ba~mda geymek i~in mum sanat ve 1§~1 er a 1na. en saglam yerli mahndan 
~ifte diki§li bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 ~uru,tur: . 

Arzu edenlere az bir farkla 1smarlama yap1hr. Magazam1zm levhasma d1kkat edmaz. 

Ahmet ve As1m hÜIÜk elbise fabrikas1 
ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 204 
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l•tt!EEt:l"E"ll!E\111 
i Türklerle Kar§I Kar§ya 1 
~ Yazan : Türk~eye <;eviren : ~ 
IJ ANRI FÖY RE~AT ISANLI (1 
E~~~ - 55 - ~~M~~ 
Agustosun s1cak ve yalnc1 güne~i, n1uhariplcrin 

cengäverlik <ravretlcrini eritivordu! 
~ ö - ~ 

Frans1z top~u zabitini ta- yorlar. 
kim edelim : Karaya ~1karilan yeni in-

Türkler bu yeni feläketi, giliz kuvvetleri General 
yani sinekleri memleketleri- Stopfordun kumandasmdad1r 
ne getirenlerin belki de Müt- ve bir Yeni Zelandiya f1rka-
tefikler oldugunu dü§ünüyor, sile gene Zelandiyahlar ve 
bizim tarafta sinek olmad1- Avusturyahlardan mürek eh 
g1m zannederek bu belämn ikinci bir f1rkadan müte§ek-
bize de musallat olmasm1; kildir. Bu f1rkalarm birinci-
muhakkak, Allahtan niyaz sine General Godley, ikin-
ediyorlard1r. c1sme General Birdvood 

S1cagm §iddetine ragmen, (Birdvud) kumanda ediyor. 
Anadolu tarafmn biraz tan- lhrac, mükemmel §erait 
zim abft yap1yoruz. Bir tay- altmda yap1lm1§, tarn bir bas-
yare, abt1rn1z1 kontrol ede- kma ugr1yan Türkler, hi~bir 
zek telsizle bize bildiriyor. yerde görünmemi§lerdir. 

F akat biz, bataryadakiler Ba§kumandan, rnaiyet ge-
Bozcaadadan geien tayyare nerallerinden hemen ileri 
Tas1dlarm10, üstüne ate§ et- yürUyil§e devam ederek ön-
tigirniz hedefler hakkmda, le.1indeki tepeleri zaptetrne-
kifi derecede bir fikirleri Jerini ernrediyor; fakat bun-
olmad1g1m, bunlar1 iyice bil-

d.kl . lar, Ba§kumandamnm emir-
me 1 ermi tahmin ediyoruz. 

lerine tarn bir hareketsizlikle 
<;ünkü ab§m tanzirni, pek 
k mukabelede hulunuyor, rnuh-

arars1z, uzun ve ekseriya 
telik bahanelerle hu emirleri z1d ve ayk1r1 oluyor. 

Bu gün, §ark ordusu top~u tatbikten irntina ediyorlar. 
emri yevmisinde benirn de Bu suretle, 6 akustos gü-
ismim ge~mek suretile tak- nü kat'i netice)i bir gün ola-
dire mazhar oldum. Bu mü- cakken, lngiliz k1talar1 ileriye 
nasebetle bataryamn bütün dogru bir ad1m bile atma-
toplar1 k1rlardan toplanan dan koca gün beyhude ge-
za1f ye§illikler ve tektük ~i- ~ip gidiyor. Bu hareketsizlik, 
~eklerle süslendi. Kü~ük za- her te§ebbüs i~in, hassaten 
bitler aga~ yapraklarmdan bir baskm i~in pek ugursuz 
yapbklar1 fakirane buketleri olmu§tur. 
75 lik sahra toplar1m1zm bo~ Yanmadanm ucunda, bi-
koyanlarma, yahut Türk mer zim kar§1m1zdaki Türk ordu-
milerinin diplerine koyarak sunu (yani ce~up grupunu) 
bana takdim ettiler. Bu mu- tevkif etmek ve bu ordudan 
habbet tezahürab beni ~ok Suvla mmtakas1 i~in kuvvet 
mütessir etti. aynlmasma mani olmak i~in, 

Dogrusunu isterseniz, bu saat 13 te, Seddilbahir mm-
mütevaz1 harb madalyesini takasmdaki ingiliz k1taab, 
almakla hakiki bir memnu- umumi bir taarruz yap1yorlar. 
niyet duydum. Fakat bu ma- Frans1z mmtakas1, bu ileri 
dalyeyi ona cidden hak ka- hareketine mihver vazifesini 
zanan bütün neferlerin gög- görecekti. 
sünde de görmek isterim. Saroz körfezinde dola§an 

SUVLA Y A iHRAC lngiliz monitörleri, Türk hat-
6 Agustos, Cuma -Bagün larm1 ag1r mermilerle durma-

ingilizler Suvlada yeni ve dan 1slabyorJar. Z1gmdere 
°'iddetli bir himme ve gayret ile Kirtederesi arasmdaki 
sarfediyorlar. Türkleri arka- Türk siperleri ve tahkimab 
dan vurmak maksadile bura- tahrib edilmi§ti. 
ya mühim bir kuvvt ~1kan- (Arkas1 Var) 

~ ~~~ESJ~~~ 

.~eh Said Kürdini karde§i 
lstanbulda nas1l yakaland1? 

00---------------------------
( J)ünkü Say1dan J)eva111 ) 

TAHIR HAKIM 1 vermeye ~ah§irken arkasma 
HUZURUNDA bak1yor ve dinleyicileri dik-

Jandarmalar ü~ su~luyu 1 kath süzüyordu. 
Sultanahmed birinci sulb ha- 1 - Ben keyifsizdim Defa-
kimi bay Re§idin önüne ~J- atla istida verdim. Hastay1m 
kard1lar. ilk suale Tabir §U beni tedavi edilebilir, ceva-
cevaplari verdi : bm1 aldu~. Pa~a.s1.z ~e basta 

- 1295 dogumluyum. Ba- kald1m. 1 edav1 1~m Istanbu-
bamm ad1 feyh Mahmuttur. la geldim. . . . . . 
Dört kar1m on iki cocugum . - Pek iy1 ne 1le ge~1mr-
var. Karde§lerimin yamuda sm? 
medrese mektep gönnndim. - Dört ailem, k1z1m, ka-
Anamm adi gülfemdir. E§ki- ymvaldem var onlar ~ah§tr, 
yabk hädisesinde okudum. ~orap örerler beni ge~indi-
Mutta giyaben mahkum ol- rirler. 
mu§ium. Fakat bükmün ka~ - Tahiri neden Tahi yap 
sena oldugunu bilmem. Ma- tm? 
karada ikamete memur edil - Nüfus käg1d1m suya 
dim. dü§mÜftÜ ondan oldu. Zaten 

bunu hi~bir yerde de gös
termedim. 

Bundan sonra Halde kü
fecilik yapbitn• söyleyen 

( Halk1n Sesi J 

~ 

~ 
:c e = a ~ 

~ w Q.. = ..... ,... .... 
~ .... ... 

= „. 
A~k atc~i 

Gen~ k1z gözlerini süzilp 
dudaklarm1 bükerek kmta 
kmta sordu:· 

- Sizinle tam§ah ancak 
iki gün oldu. Hemen benimle 
evlenmek istiyorsunuz? 

Delikanh gayet pratik bir 
gen~ti: 

Pederiniz, hizim ban
kaya parasm1 yabrah iki gün 
oldu, hammefendi! 

Sualt ce.va p 
Annesi, k1zma yalandan, 

hakikatten, §Undan bundan, 
ahläk dersi veriyordu. Bir 
ara sordu: 

- Peki, §imdi söyle ba-
kay1m, yalan söyliyen ne 
olur? 

Süheylä, fütursuzca cevap 
verdi: 

- Vapurlarda, trenlerde, 
tramvaylarda yar1m biletle 
dol'l§lr! 

Zan 
Lokantada: 
Mü§teri Garson, bu 

~orbamn i~indeki sinekler 
ne? 

Garson - Hälä sinek mi 
var? Ben, hepsini ay1klad1m 
zannediyorduml 

l~aha! 
fskarpinlerin ~ok §lk, ka~a 

maloldu? 
- Kocamla · bir ~eyrekJik 

kavgaya! 

c:cbe hacct yok 
Mü,teri Hazret; bu kos-

tüm ka~a ~1kacak ? 
Terzi - Seksen lirayar ... 
Mü§teri - Öyleyse nc ce

ket, ne pantolona cep ya p
m1ya hacet yok ... 

Terzi - Neden? 
Mü§teri - Onlara koya

cak para filän knlm1yacak tal. 

'fitren1c ! 
Doktor - Hi~bir rahats1z

hgm1z yok amma bu titreme 
leri anhyam1yorum? 

Kadm - Anhmayacak bir 
§ey _ yok, ~ah gibi b1y1klari
mz omuzlanma süründük-;e 
fena halde g1d1klamyorum da 
ondan. 
""' .......... ._ ..... _,.,,...... ,..,..,..W' .... W 

Arif §Unlar1 söyledi: 
- Tahir Malkaradan gel

mi§, Beni ~ahvede buldu. 
Ben .$eyb Mahmudun oglu
yum dedi. Kendisini tammam 
fakat babasm1 tamrd1m. Ba-
ea senin misafirinim, kasta
y1m tedavi olmaga geldim 
dedi. Sokaga atm1ya vicda
mm raz1 olmad1. Bir gece 
kahvehanede kald1. Sabah
leyin otele götürdüm. Nüfus 
käg1d1m1 da istedi. Hastahg1 
ge~tikten sonra iade ede
cekti. 

* • • 
Otel katibi Mu§lu mehmet 

Y a§ar da otele geien mü~te
riyi deftere ge~irmekten su~ 
Iu idi. Häkimin su~larm1 ~öy
le kart1lad1 : 

- Bizim otelde yer yok
tu. Müstecir Abdullahm bo§ 
hir evi vard1. Oradan gün
deligi ( 25) kuru§a bir oda 
verdim, bir lirasm1 ald1m. 
Hususi ev oldugu i~in de 
beyanname vermedim. 
Bundan sonra häkim Arifle 

Y a1ar1n kefalete baglanarak 
salmmasma ve Tahirin de 
Malkaraya gönderilmek üze-
re Emniyet müdürlügüne ia
desine karar verdi. 

• p •l-. „ 

Osmanl1cadan 
TÜRK<;EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

H 
Zuhul etmek - Unutsa

mak 
Hahr - Hahr 
Hatire - 1 - Am, 2 -

An da~ 

ihtar etmek - Habrlat
mak 

Tahattur ctmek - Hahr
Iamak 

Muhbra and1~ 
Yädü tezkär etmek - An 

mak 
Hatip - Ayta~ 
Hitabe - Ayta 
Hitap etmek - Aytamak 

iradt hitabe etmek - Ay 
ta vermek, ayta söylemek 

irad1 nutketmek - Söylev 
vermek 

Natuk - Sözmen 
Sdtuk - Söylev 
Muhatap - Ayb~ 
Hatime - Son söz 
Hitam - Son, bitim 
Hatmetmek - Bitirmek, 

sona erdirmek, tüketmek 
Hatta - Bile 
Hatve - Adam 
Hava - Hava 
Havale - Gönderi 
Havale etmek - Birak-

mak, üstüne b1rakmak, gön
demrek 

Havali - Dolay 
Etrafü hav8li - Yöre-

~evre 

Havari - Yarlar 
Havas - Agal 
Havas1 hamse - Be§duyu 
Havaciyi zaruret - ya§a-

bk 
Haver - Dogu 
Havf - Korku 
Havfctmck - Korkmak 

mak 
Haif - Korkak 
lhafe ~ etmek - Korkut

I mak 
f Muhuf - Korkun~ 
1 . Hiras - Korku 

Hirasan - Korkak 
Havi olmak, ihtiva ctmek 

- i~ine almak, kaplamak 
Havza - Havza 
Haya - Utan~ 
Hayas1z - Utanm z 
Hayfis1zhk - Utan mazhk 
Hicap - S1k1lma 
Mah~ub - Utanga~ 
Hayal Hayal 
Hayalet - Görümsü 
Hulya - Kuruntu 
Hayat - Hayat 
Hayide - Bayat 
Hay1flanmak (Telehhüf) -

Yaz1klanma 
Hayh - Hayla 
Haylälet etmek Araya 

girmek, yol kapamak 
Hayme - <;adir 
Hayr Hayr 
Hayret etmek - ~a§mak 
Hayran - Hayran 
Hayran Kalmak - Hayra 

mak 
~ayam hayret - Sa§ila

cak 
Mütehayyir - ~a§km 
Meftun ve meshur olmak 

- Tams1mak 
Haysiye-t - 1 - Onur, 2 

- (Bak : Keyfiyet, mahiyet) 
Hay§um - Geniz 
Hayt - Iplik, tire 
Hayvan - Hayvan 
Hayyen - Diri olarak, di-

ri diri 
Hayyen, meyyiten - Ölü, 

diri 
Haz - Haz 
Hazan - Güz 

( Arkua var J 

18 MAYIS 

ESRARENGiZ TAYYARE 
--------~----------------~·+oo•• ~ ~---

Lo rens ~imdi Nelere 
Haz1rlan1yor? 

Umumi harin en §ayan 
dikkat simas1 olan mahud 
lngiliz casusu Lorensin isrni 
y~niden gazetelerde görün · 
mege ba§lad1: 

Lorens bir kaza ge~irmi§, 
Lorens bir kaza neticesinde 
ölmü§; ve sairc .. 

Halduki bu haberleri ve-
ren ingiliz gazeteleri bnndan 
sonra Lorensin öldügünü 
ilän etmi§ler hayatmdan ve 
macelar1dda uzun uzad1ya 
bahsetmiflerdi. 

Filhakika, bugün bir Lo
rens yoktu; Arabistam Os
manh imparatorlugundan a
y1rm1§ oJan akhnca bir Arap 
ittihad1 vücude getiren, En
tellicens servisin en maruf 
casusu Lorens be~- alb sene 
ebediyen ortadan yok o)
mu~tur. 

Bazi gazeteler Hindistan 
veya Arabistanda ve ba§ka 
bir isimle ~ali§maktad1r, Ku
düste Y ahudi aleyhtarhgm1, 
Efganda ihtilälleri, lrakta 
kan§1khk1ar1 yakmaktad1r. 
Diger bir rivayete göre de 
Lorens ani bir kararla bütün 
mazisini unutmu§, kendisini 
ölmü§ göstererek T. Su is-
mile ingiliz tayyare karar
gählarmdan birisine bir nefer 
ol irak girmi~ ve o zaman-
danberi hayahm tayyareci
lige hasretmi§tir. 

Bu sonuncu rivayete inan 
mak icabeder; umumi harbm 
korkun~ casusu hälä sag ve 
hi<;bir kaza ge~irmemi§ ve 
esrarengiz bir faaliyet i~in
dedi r. Tayyareciligi, casusluk 
i§leri i~in läz1m görmÜ§ ve 
zckäveti sayesinde birinci 
sm1f bir tayyareci olmu§ ve 
ayni zamanda eski hüviyeti
nide unutturmu§tur. 

Bir '\Iman gazetesine 
göre, Lorens i~in lngilterc 
hususi bir tayyare karargäh1 
yapalrnt§br. 

Buraya, Eutellicens Servi
sin en mutemid adamlan gi
rip cikmakta, hari(ften bir , 
kimse almamaktad:1r. Tenha 
bir yerde olan bu karargäh
tan her gecc bir tayyare 
havalanmakta ve me~hul 

I 

semtlere gitrnektedir. 
Kulag1 delik bir gazete' 

ciye göre: t 
1 - Bu tayyare ile bi1J' 

Lorens u~maktadir. 
2 - Bu tayyare bilh .... 

§irnal ve §irnali1arki sedldtt:; 
rme hem de gayet yüsek 
gitmektedir. . 

3 - Bu tayyare sessizdit 
4 - Bu tayyare ~imal . 

nizlerinde ekseriyetle hüvyef' 
mechul bir harb sefine,;Je 
h1k1 bir aläka idame et111e~ 
tedir. Yine hüviyeti mecb 
bez1 nakliye sefineleaje tC' 
mas etmektedir. 

Ve bu gazeteciye isk~ 
dinavya sahillerinde, Finl':°i. 
diya ufuklarmda, ~imali "":' 
bkta aras1ra görünen ve ~ 
bir yere inmiyen esrareJJ~ 
tayyarcler de i§te bu in~:, 
terenin bu gizli tayy-:· 
karargahmdan u~an Lore°' 
tayyaresinden ba~ka bir~1 
degildir. , 
~u bade, Loren mühilll ~ 

i~ pe§indedir. Bu da aglell' 
ihtimal istikbalin yeni Jtdf 
ingiliz rekabetinin bir t>" 
lang1c1dir. 

---'!JGil __ _ 

Yunan-Bulg 
' MüzakereletJ 

Sofya (Hususi) - suI,-.' 
gazetelerine Atinadan bi~ 
rildigine göre Bulharistas:, 
yeni Atina sefiri Atin•r 
vanr varmaz Bulgarista~ 
Yunanistan arasmda me\' , 
ihtilafh meselelerin haJJi i~ 
müzakereye batlanacak~~ 
0 zamana kadar Yunan PI 
riciye Nazm Maksimos ~ 
Atinaya dömnÜ§ bulunac• 
tir. . 

Bulgaristamn §imdiki Y~ 
Atina sefiri eskiden de ~ 
riciye N ezaretinde ve ( 
gar - Yunan mübadele ~ 
misyonunda bu ihtiläfb 1 
selelerle aläkadar oJdll tl 
i~in bunlar1 eyi biliyor 
§imdi A tinaya yeni tali1111 

gidiyormu~. r; 
Bulgar gazetelerine g J 

bu defa müzakerat 111u' 
fak1yelle bitecekmi§. 

(Yavuzun kahramanhg1] -74_. ., 
zun gövdesi geriye dogru süratla yol aJoi•~ 
ha§lad1. Y avuzun dört uskuru birden sbl 
dögerek sulari köpürtüyor. Koca gemi zall!: 
zang1r titriyordu. Yavuz bir ka~ dakika ~·. 
geri gitti sonra bütün makineler ileriye d~ 
i§letildi. Bu sefer Y avuz büyük bir ~il~• if 
ileriye dogru ablm1§b. Arhk i§ini b1t1rll'll" 
muzaffer olarak Kir1m sahillerinden uza1' 
§•yordu. •jl 

Yavuzun bombard1mam tam 25 da1'• , 
sürmü~tü. Y avuz bu müddet zarfmda dii'dl'„ 
kalesine 59 mermi savurmu§ ve dü§DJ~~ 
atbg1 yüzlerce mermiden hi~bir isabet aJJY 

yarak Sivastopol önünden ayr1lm1§b. 

iki dü§men muhrib~„e 
verilen ders . ·; 

Bundan sonra Yavuz iki Türk mubribJ_, 
önüne katmt§ ve Kmm sahilini takiben S•~( 
topol önünden uzakla§maga ba§lad1. M~e 
Ier torpil tarama aglarm1 denize indir~•f I 
her ihtimale kar§t Yavuza yol a~arak ilet 
yordu. . fiP 

S1vastopol önün.den ayr1lah henüz .. b•t oJ" 
dakika olmu§tu. D1reklerde bulunan goz~ 
iki dü,man muhribinin arkadan gelol 
oldugunu baber verdiler. 

Vay canma bualann Yavuzu takib 
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Zengin 
Olmak 

Biletlerinizi • 

1 
Kisesinden „ Ahn1z. 

Telefon: 3497 

lsterseniz ~„.~!f!~f!~f!E!!~~ Mutlaka (:orakkaD1 354 No. 

~~tt~~[•~ As1m marka 1 

~ Y AZ GELiNCE ~ Birinci Ncvi <;amaw 1 

K1~hklan atar ve yazhk elbiselerin1izi aranz ~ Sabunu 
Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne§e ile J+ TORBA ILE 19 KURU~ 
geyinebilmek i~in her halde hükumet konag1 kar§Ismda J+ <;angm ~ar§1s1 No. 4 Sabuncu 

Mehmed Zeki ve biraderi )t. ASIM ticarethancsi 
>+ 

Terzihanesine ko~unuz. Size hu yüksek >+ 
sanat rnüessesesini tavsiye etti,i{in1iz ~ Karata§ 9 Eylul sokagmda 

i~in hize de te~ekkür edcceksiniz )+ 54 taj numarah alt üst birer 

Sat1l1k Ev 

·~'JC+1C~~~~'1'++~~~~~~!fr~~ oda, birer sofa, bir mutbak, 

l az1n s1cagmdan korkmay1mz :~n~:::;~nku ~e.~inb~: e~u.:~ 
K1~m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~cktiniz, fakat tihkbr. „ 

Yazm, s1caktan i§kence {:ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce- Almak istiyenler Güzel 
binizde gezdirebihceginiz, masamzm, yatag1mzm kenarma i1mir otelinde 15 numarada 
iliftirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her ßay Ricaiye müracaat etsinler 
•aat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. 1 - 6 

Sat1§ yeri : izmirde Suluhan 
~ civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar~1smda 
~~~~t:Jt1c*.:/dddt.****.*.8*.'Jc:k:Jdt.1dc.~ Haftäni sokak numara: 3 

a F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar » 
>+ 

Siinnet, \:i~ek A~1s1 » 
PANSUMAN, ~IRINGA ~ 

l~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. )+ 
ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 )t 

)+ 
tijw~~~~~:Jf="'PP6'JPI=~)/:~~~~ 
Ulks ••• Ycni 

CUZ u ergJSJß)ß <;C§itleri 

VE 

Büyük Tenzilät1 
T uhafiyeye ait bütün ihtiya~arm1z11 hediyeJiklerinizi c~i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlar izmir hükiimet caddesinde 

,Scrnsi Hakika t 

U 1 k S • • ndcn cuz u erg1s1 ahmz 

Saygideger mü§terilerimizden gördügümüz biiyük ragbet 
tcn ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize ycniden pck ~ol:: 
~e,itler getirdik. Viatlar1m1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
tarhkbk yorulmadan tuhafiycye ait bütün iht yn\rlarimz1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi hir beple i§inize yaram1yacak 

olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 
geri getirir para111z1 tamamen ahrsuuz • 

Sat1slann11z hc1· vakit rnuhaYvcrdir „ ,; --
[Y avuzun kahramanhg1] -75-

En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 

iki ay i~in alti kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 

resimleri 6 tanesi 30. tale
beler i~in 25 kuru§tur. 

1 Hasan ~fahsin 

MEVSiMDiR 

Elbise mi yapt1rmak istiyorsunuz 
f>iyasaya ) 1 eni ~1kan 

KOLA 
Mensucat 

F BRIKASI 
Halis 
Gerek 

Kuma§lar1n1 
renk ve desen 

Gerek metanet 

Aray1n1z 

ve ucuzluk 
Sizi ha vrcttc b1nlkaca ktir 

BÜTÜN TERZiLERDEN BU YENi 

Satt§ yeri: 

Fabrikan1n l(u111a~lann1 
isteyiniz 

Birinci Kordon, f; 0 L A K Z A D E 
Lin1itct Sirkcti 

::;'~==·~~~~ll'.l'Jilr~'A~iW~4·~'.W··-~jE~:.0IU'9>Z1'9 
ECZACIBA~I 

S. Ferit 
K.onlonva 

VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altm Damlas1, 
\ Yasemin, Dalya, Muahbbet 

<;i~egi, Unutma Beni 
Senin l~in, Ful 

isi~lerile onlan herkes 
takdirle tamr. 

Bu isimlerJe bu kokulan 
kimse yapamaz. Yakm isim
lerle taklitlerini ret cder. · 

Sülcvn1an Fe)·it 
lsi~ ve etiketine 

dikkat ediniz 

S. Ferit ( S i F .A) 
Eczanesi Hükümet siras1 

0 -· ..rJJ 
~ 

-....; 
PJ "Tj •:J; 

=- ~ -'~ 'JQc 
~ "" 
f"f'-

.., ... 
'JO -"' z . -.., -• -· - ..... '"Ci :l -· ("'- =-- -.... pj 

= er :l 
~ (t -- -' tD =·~ - ',,, „ 

V „. 
c .,.., 

!"t" .... ,.. -- -' 
N .,j 

c f'"f'" - c.. - ... • ~ PJ -· „ - :l ...J = - -' 
~ - > ..... -• er D.. ,.... - -· ~ - s= • 

e 
leki maksatlar1 nc idi ? Kü\:ücük iki muhrib 
'r' avuza kar~: ne yapahirlerdi? YÜKSEL RAKISI 

l§leri yoksa gelsinler bakahm? Yavuz he
lllen sür'abm arhrd1. ~ü ahbab ~avu§lara bir 
ders vermek icabediyordu. Muhribler gittik~e 
Yakta,1yorlard1. 

Biraz sonra muhriblerin bi inden beyaz 
bir duman yüksekti. Bu hakikaten gülün~ bir 
itti. Demek koca Sivastopol kalesinin yüzlerce 
lopu ile Yavuza bir~ey yap1lamad1g1 halde bu 
1-caks1z iki gemi Yavuza top atmak cesa
retini göstermi§lerdi. Muhriplerin mermileri 
~k uzakta bir yerde denize dü§tüler. Yavu
~n kumanda kulesinde bir emir yükseldi: 

"Herkes harp mevkiine!„ 
Bütün efrad ~oktan harp mevkiinde bu

ltanuyordu. Biraz sonra mesafe öl~ülmü§ ve 
'( avuzun ilk \Dermileri dü§man gemilerine 
dotru u~muttu. 
. IIk mermiler biraz k1sa dü§mÜ§tü. Bunu 
llcinci bir salvo takibetti. Bu sefer mermiler 
diltnian mubriblerinden birinin bordrasmda 
Patiamitb. 

T op~u kumandamml) sesi yükseldi: 
"Sür'ath ate,r„ 
Arbk Y avuzun her mermisi dü§man ge

"'iaine isabet ediyorbu. Biriz sonra dütman 
~bi ajv yarah olarak yan !tarayatm1fb. 

Pek aa 1.-eclen ikinci gemiain bat ta-

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi1tir 

POUE 
TRA$ Bi~AllLAiU 

HULLANINIZ 

~~~~~~~!"!'""' -! '!!!!!!!!~~!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!'!!!!!"'!!"!!!!!~ f!Jllti~itiia 1t!lllln6~1!11111int.t!lllln66ilibnili1dt111b i1tJu6AAaA• • 

1 istanbuT. ~iediyesi 

i ~ EEHlhi R Ti ~d~.~~ !! S U 
~ amra K~~üphane Sinemasmda 
@ BUGUN 

........ ~ Gündüz Saat 15 te Ak§am Saat 20,30 da 

6 
~ Pazartesi - Jle~en1he C:ürürn ve <:eza 

/
, ,..-....... ~ tarihi komedi 3 perde 20 tablo 

"'2! Yazan: Dostoyevskiden T. ~eviren 
o ~ CELÄL MUSAHiPOGLU RE~AD NURI 

0 
c 2 Yarm ak§am saat 20,30 da 

~ Aynaroz Kad1s1 1 tarihi komedi 6 perde 
~ Yazan : CEMAL MUSAHIOGLU 

t~--~------------------------ca 
'@ FiATLAR 
~ Hususi 150, Salon 100, Balkon 75. 

YALNI 

Her yerde Markaya dikkat 
G Gündüz oyununda 100, 75, ve 50 ku111ftur i!lf„.„,.„ ••••••• „ 
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~~~~10,c_ _S_P __ O __ R ___ Oz Dilimizi 
Ogrenelim 

HERGÜN BES KELIMi 
NE~REDECEGIZ 

Dün Alt1nordu K. S. K. 1 0-4 
maglub etti 

Kralc1 Metaksasa göre Yunanistanda vaziyet 
krall1g1n yeniden ihyas1 ile düzelebilir mit! •• 

Evvelce haber verdigirnil 
üzere hergün Dil Kurumuo· 
dan ald1g1m1z bet Osmanbel 
kelimeyi öz Türk~e kar11bgile 
beraber burada basacagts. 
rlk listeyi bugün veriyoruz : 

Dün lik ma~lanmn son het ve sportmeligi ile tamd1- Atina, 17 (A.A) - Bachca cumhuriyet f1rkalan milli me~lis intihababna i§tirak edip 
etmemege benüz karar vermi§ degildirler. intihap mücadelesinde bulunmak üzere intibaba
tm yeniden tehirini istemektedirler. 

haffas1 idi. Futbol heyetinin g1m1z ve bu sayede bütün 
Istanbul muhtelitini davet izmir halkmm takdir ve al
etmesi yüzünden "tehir edil
mi~ olan Altmordu- K.S.K 
ma~mdan maada ehemmiyetli 
bir kar§ila§ma olmad1gmdan 
stadyumda pek az seyi.rc1 
vard1. Bu ma~m galibi ise 
ancak lzmir ikincisi olacakh. 

k1§lar1m topbyan Altaym gü
zide A ve B tak1mlarmm yi
ni §ampiyonlugundan dalay1 
candan tebrik ederiz. 

Kralhk taraftarlarmm lideri bay Mataksas Uenizelosun son fesad hareketinden vaziyetin 1 

i§lah1 i~in yegäne hal ~aresinin kralhgm yeniden tesisi oldugunu söylemi§tir. 

1 - Hakim (Souveraine) 
- Egemen. 
Hikimiyet - Egemenlik .. 

Ma~m häkemi bir ay i~in 
lzmire gönderilmi§ olan An
kara futbol antrenörü bay 
Abitsti. 

Tak1mlar sahaya ~1khg1 
zaman Altmordu kalecisin
den, K. S. K. da merkez 
muhaciminden mahrum bulu
nuyordu. Oyuna Altmordu
nun vuru~ile ba§land1, derhal 
hakimiyeti tesis eden Alh
nordu K. S. K kalesine teh
like yaratmaga ba§bad1. Ge
~en hafta Altaya kar§I bü
tün varhgm1 gösteren K. S. 
K. bugün ~orba gibi bir 
oyun oymyor. 

Altmordu ise K .S.K. fm 
bu bozuk oyunundan istifade 
ederek ilk yirmi dakikada 
iki gol kaydetti. Birinci dev
re 2 - 0 bitti. ikinci devrede 
K.S.K tak1mmde baz1 degi
§iklik yapm1~ ise de hi~bir 
faide vermedi. 

Bir arahk oyun Altmordu 
ms1f sabasmda cereyan et
mege ba~lada ise de istifade 
edilemedi. Ge~en hafta Alta 
ym muhakkak ü~ dört golü
nü alan kaleci ICemal da bu 
gün aksine ~ok fena oymyor 
du. Nihayet K.S.K ü~üncü 
ve dördüncü gollerden ken
dini kurtard1. 

Bu dördüncü golden son
ra oyunda ~ok ~irkin bir 
hädiseye §ahid olduk. Saha 
kcnarmda bulunan bir ida
reci oyuna girerek hakeme 
bir tokat atb. 
Mmt~kam1z futbolculanna 

hocahk yapmak üzere gön
derilen ~ok kibar ve dürüst 
tamd1g1m1z bu k1ymetli fut
bol üstadma bu hareket ya
p1lmamah idi. Bu oyundan 
4 - 0 Altmordu lehine bitti. 

Sabahleyin yap1lan ma~lar
da izmirspor - Bucay1, Göz
tepe - Türksporu, Altay - ~ark
sporu yendiler. 

Altay !}arksporda bundan 
sonra esasen elinde bulun
durgu ~ampiyonlugu muhafa
za etmektedir. Dünkü mag
lübiyetten sonra Oltmordu 
ikinci olmaga muvaffak ol
mu§tur. 

K. S. K. ise dördüncülüge 
dü§mÜ§tür. Mevcud puana 
nazaran Göztepe ü~üncü de
recededir. 

Dün niticelenen (B) tak1-
mmda da yine (B) tak1m1 
,ampiyon pkm1§hr. Bununla 
Altay (B) tak1m1 s1rasile dör
dnncü defa §ampiyon oluyor. 

Her zaman sahada neza-

'felef on 

No. 

3882 

Bisiklet 
~ehir ko§u.su 

Mmtakanm te§vik bisiklet 
yar1~1 dün ü~üncü defa ya
p1ld1. Halkevi spor §Ubesile 
birlikte yap1lan bu ko~u ~ok 
heyecanh ve aläksh oldu. 

Y ari§a i§tirak eden on bi
siklet~inin gögüslerine 6 ok· 
lu parti armas1 tak1lm1~ ve 
yart§I 6 motorsikletle iki ha
kem otomobili takip etmi~tir. 

Daha ba§lang1~ta öne ge
~en lzmirsporlu Käz1m, yol
da ge~irdigi kü~ük bir kaza 
ya ragmen vaziyeti muhafaza 
ederek birinci gelmi§tir. K. 
S. K. ftan Riri ikinci, izmir
spordan Süleyman ü~üncü 
gelmi§tir. 81! yart§ §imdiye 
kadar yap1lan bisiklet yari~
larmm en iyisi idi. Käz1m 
13, Riri 8, Süleyman da 3 
puvan almt§br. 

Mmtaka bu gen~lere gü
mÜ§ ve nikel madalyalar ve
recektir. 

Bayrakl1da 
Spor Scnliklcl'i 

Dün Bayrakhda icra edi· 
Jen atlatizm müsabakalanna 
Bayrakh Gen~ler Birligi, 
Hac1hüseyinler, Turanspor, 
Kahramanlar, Hilil kulüpleri 
i~tirak etmi§tir. 

Müsabakalar ~ok ahenkli 
ge~mi§: bin;ok ~~'n~ler iyi 
dercccler lt:n~lard1r. 

Atletizm yar1~larmm neU:. 
cesinden sonra Kabramanlar
Hac1hüseyinler futbul tak1m
lar1 arasmclaki futbol kar~1-
la§masma 2 - 2 beraberlikle 
bitti. 

Bayr-; h Gen~ler Birligile 
Hiläl tak1mlar1 arasindaki 
son ma~ 3 - 3 berabere iken 
Hiläl aleyhine verilen penalb 
y1 Hiläl kabul etmedi. Saha
dan ~ekildi, Bayrakh hük
men galib addedildi. -·-

Divan1harbler
de yeni 

kararlar 
Atina (Hususi) - Midilli 

adas1 äsilerini muhakeme 
eden divamharb hükmünü 
vermi§tir. Akdeniz süvari 
f1rkas1 kumandam general 
GuJianos be~ sene kürege, 
Midilli meb'uslar1 be§er sene 
hapse, öbür su~lular da iki 
sene ile ü~ ay arasmda muh
telif cezalara mahkiim edil
mi§lerdir. 

1i;ir 
lluull '!;'' 

"""'' 
A vrupa ittihad1 kongresi bir 

beyanname ne§retti 
Fcderal h~iken1 divan1 askeri ittifak vc bir 

gün1rük birligi yap1ln1as1 isten1iyor 
Viyana 17 (A.A) - Avru- niza bulnunan 26 devlete 

pa ittihad1 kongresi bir be- ayr1lm1§ bir halde bulunma-
yanname ne§retmi§tir. smm onun harabiye dogru 

Bu beyannamede harbm yurümesi demek oldugunu 
ve Avruöanm kat'i surette beyan edilmektedir. 
harab olmasmm öuüne ge~- Beyanname Avrupa ittihadi 
mek meksadile ge~mek ikti- b' 1• w. • l · · · L 

d~ b' A bl k l .1 1r 1gmm gaye enm yem ua§ sa l 1r vrupa o u te§ n . 
d 'l · ·1t· 1 kt tan tekrar ve tey1d etmek-e 1 mes1 1 1zam o unma a- . . l d 

dir. br k1 §Un ar 1r: 

Beyannamede Avrupanm Bir federal hakem divam 
cihanm iktisadi bloklarma vücuda getirilmesi, askeri 
kar~1 aralarmda itiläf ve ittifak, gümrük birligi. 

~„, 

h1n1d 
1•!!'11 
~I 

iraktaki isyan tamamiyle 
bast1r1lm1§ • • • 

Bagdad 17 (A.A) - F1rat I Abuha~sa Savahhim ismin-
mmtaka~mclaki karii:~1khklara deki kabile ba~kanlan ile 
clair tte~redilen resmi teblig j d' w 'hti}älci liderler hükii-
bütün kaza köylerinin hüku- 1 iger 1 · . 
metin kontrolu altmda topla met memurJarma teshm ol-
nacakJanm söylemektedir. 1 mu§lard1r. • 

~··q '';'I ,, •. q1 ~ 1:;:i P;· r~~ ~!:l:q 
~d lt;;:.•• I~ tt;;;,11 l11tt1tl lb.:d l1a 1rt h1u1JI 

Fransa yeni bir mali kanunla 
2 milyar tasarru.f edec~k 

Paris 17 (A.A) - · Hiikilmel mali bir isläJ:iat projesi ha
z1rlanmaktad1r. Bu sayede iki milyar tasarruf edilecektir: 

Basbakan ·hay Flanden bay Jermen Marten ve Bank dö 
ßrans direkörü bay Tünerri ile göril§mÜ~ti.ir. Bu projenin 
yarm Reisicumhu~un riy~sctinde toplacak olan kabine tara
fmdan tetkiki mühtemeldir. 

! 111"'11 
~ 

,, •.. ,, 
~' 

1r;11 
h~t1ll 

Yeni barem i Y eni al1nacak 
l-:-c"1yiha ~laliyed~n. ha~- Vapurlar1n 

kanhi{.a venld1 .. l E·· -· f 
Ankara (i-lususi) -=- Ma- VS8 1 

liy~ bakanhgmm haz1rlad1g1 Ankara (Hususi) - De-
yeni barem läyihast yarm nizyollan i§letme-.ine verilen 
ba§hakanhga verilecek ve 10 milyon lira tahsisatla ye-
birka'r gün i~inde de meclise ni vapurlarm ahnacag1 ma-
gönderilecektir. Y eni läyi- lumdur. Bu vapurlann ne ii 
hanm haz1rlanmasma sebeb bi evsaf ve ~artlan haiz ol· 
§Udur: mas1 icab ettigi aläkadarlar· 

Muhtelif bakanhklar muh- ca tespit ediliyor. Bu aracla 
telif sebebler ve zarnretlerle yeni ahnacak vapurlarln bil• 
mevcnd barem kanunu üze- bassa ya~ meyvalar1m1i1tt 
rinde tadilät yap1c1 ~ekilde ihracma elveriJli fenni tertl-
tedbirler alm1~lard1r. bah haiz olmalart ciheti da 

Barem, maa~larm tadili nazar1 dikkata ahnm1~br. 
demek olduguna göre muh
telif bakanhklarm ald1klar1 
bu tedbirler muhtelif bakan 
hklardaki devlet memurlan 
maa§lar1 arasmdaki teadülü 
bilfiil bozmu§tdr. Yeni läyiha 
ile Maiiye bakanhg1 bu tea
dülü temin edici tedbirler 
almi~tir. 

Läyiha büt~e müzakere
leri sirasmda Mecliste görü

Dr. Feridun 
~evket 

Almanyadaki cerrahi kon• 
greye gitmi~ olan Memleket 

hastanesinin k1ymetli opera
toru bay doktor F eridun ~ev 
ket memlekete dömütür. 

§Ülecektir. 
K1ymetli doktorumuza hö4 

geldiniz demegi bor~ biliriz. 

Zayi . . 
fzmir Emniyet direktörlü- fzmir m uhase bei hususiye 

günden nam1ma verilen Yu- ••d•• 1•• v •• d' 
nanh ikamet tezkeresini kay- m u ur u gun en: 
bcttim. Y enisini ~1karacag1m 935 mali senesine ait nakdi yol paras1 maktuan 61ira olup 
dan eskisinin hükmü kalma- temmuz ve birinci te~rin aylarmda olmak üzere iki taksitte 
m1~tir. ted1ye edilecektir. Bedeni yol miikellefiyeti sekiz gün olup 

Bucada belediye caddesinde 
1 

eylül 1 inci ve ikinci te§rin ile mart ve nisan aylan i~inde 
mukim Yunanh 1 ifas1 genel kurultaym 24/4/935 tarihli ve on ü~üncü toplan-

lrini Donta , t1S1nda onaylanm11 olduiu ilir) 2Junur. 1429 

Bay Lava) 
- Ba~taraf1 1 incide -

yaz1yor: 

Misal: Häkimiyet milletill„ 
tir. - Egemenlik ulusund~· 

2 - Müstakil - Erk111t 
bag.ns1z. 
lstiklil - Erkinlik, bag,11· 
s1zhk. 
Misal: 1 - Biz müstakil bir 
milletin ~ocuklanyiz. - Bi• 
erkin bir ulusun ~ocuklar1y1z. 
istiklil mücadelesi - Erkio· 
lik sava§I. 
2 - Müstakil mebuslar -
Bagms1z saylavlar. 

Stalinin mücadele ettigimiz 
hükümete ve intihaplarda ~a
h~tigim1z muhaliflere hak 1 
vermesinden bir §ey anhya-

1 
mad1m. SosyalistJigimiz mah
kiimlyetimizin a§1kär sebebi
dir. Fatak biz ulusal müda
faa denilen siyasaya kar§I 
ayni vaziyeti muhafaza ede· 
cegiz. 

Türkiyede mahkemeler müs• 
1 

takildir. - Türkiyede hak· 

Ümanite gazetesi, bay sta
linin durumunda Frans1z ko-
münistlerine kar§l bir muha- 1 

lefet olmad1g1m temin etmek
tedir. 

Moskova, 17JA.A) - Fran 
s1z d1,ar1 i§leri bakam bay 
Lava! Sovyet Rusya hudu
clunclan Sovyet Rusya du;ar1 
i4leri kemiseri bay Litvinofa r 

!JU telgref1 göndermi§ti : 

Moskova Sovyet memurla
rmm ve halkmm hakk1md 
göstermi~ oldugu teveccüh
ten ve iyi kabulden müte
hassisim. Bana memleketle
rimizin te~riki mesaisini hak
h gösteren derin ve devam
h sebepleri öl~mek f1rsatm1 
bah!ietmi~ olan Moskovc>da 
ge~irmi§ oldugum saatlerin 
habrasm1 hi~ bir zaman unu• 
tam1yacag1m. Memleketleri• 
mizi tarihte daima bir birine 
baglamaga sevkedecek olan 
tabii cehdin i~ten gelme bir 
bis oldugunu tamamile his
settim. Bay Kalenin ile bay 
Stalin ve bay Molotofa hak
k1mdaki dostane itimadlar1n
dait dolayt bi;ekkürlerimi 
bildidr ve Sovyet Rurya it
tihad1 millet lerine en dosta
ne selimlanm1 gönderirim.„ 
~ „ 9 , rev • " ' \W SR sC7 

yerleri bagms1zdir. 
3 - Sanayi Endüstri· 

Smai - Endüstriel. 
4 - Hür (T. Kö.) - Öz· 

gen. 
Hürriyet (T. Kö.) - Özkenlik 

5 - Serbest mmtaka -
Özgürbölge. 

Türk-~in 
(Ba§taraf1 1 incide ) 

lar, diyorlard1 ve yeni dost· 
larma bugünkü yagmurJar 
ad101 vermi,lerdir bu suretle 
eski münasebetlerimize res111i 
münasebetlerin tesisini ili•' 
etmek suretile pek feyizli 
olan bu sembol önünde biJ· 
hassa bahtiyar1z. Sözü111e 
nihayt verirken nrsattan isti· 
fade ederek Reisicumhut 
Atatürke ve Cumhuriyet bil" 
kumetine yeni Türkiyenio 
refah1 ve dostane münase" 
bet rab1talar1m1zm temadili 
hakk1ndaki en samim1 te" 
mennilerimi beyan ederhn;,, 

Zayi 
Karada, orta mektebi ikill" 

ci sm1findan ald1g1m tastik: 
namemi zayi ettim. Y enisill1 

alacaä'1mdan eskisinin hük1110 
yoktur. 

Asmah Mescid No. 78 
Faru1$. 

(Yavuzun kahramanhg1] -76-

rafmda da bir duman sütunu yükselmi1ti. 
lkinci muhib yaralan1r yaralenmaz arkada§•ll1 

b1rakm1, ve sahile dogru firar etmifti. 
Yavuz tekrar yol vererek Karadenizin 

sularm1 yararak uzakla41yordu. 

Görünmeden geien 
'mermiler 

Y avuz henüz birka~ mil yörümü1tü ki, 
birden bire bir top tarrakas1 ~idildi. Kimse 

b'r sag1na soluna bakmaga vak1t bulmadan 1 

mermi Y avuzun bacasma yap11arak baca)'I 
delip ge~mi§ti. Daha bu ilk merminin ,a,k1n"' 
lig1 ge~meden ikinci bir mermi yine bacad• 
ikinci bir delik a~arak gelib ge~mifti.I 

Vay cantna hi~ beklenmedik bir zamand• 
bu mermiler nereden gelmi,ti. Herkes fatk•.11 

bir vaziyette etranna bak1yordu. Hi~ bar 
tarafta ne bir dü,man gemisi ne de bir du• 
mun görünmiyordu. 

Bütün gözcüler etraf1 ara,bnyor. Vay c•: 
. d 'kl nma Sivastopolun cenup taraf1nda sah1I e 1• 

duman görünüyor. Oraya gizlenmif olara bsr 
Rus bataryas1 habersizce ate§ a~arak otuJ 
bu~ukluk iki mermisini Y avuzun bacas111~ 
isabet ettiriyor. Bu batarya Y avuzun bu)UJI 
dugu yerden 16,000 metre uzakta Ya•u• 
derhal vaziyet alarak dümen kinyor ve dOf' • 
man bataryesiniD atq 1abu1ndan uzaldaflYo" 


