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E S ELESI 
BA Y A VNL_ DOGAN ! ~ anistanda örfi i~are kalkhktan sonra Se \ "ibti a t 

lt1n.ir de üstünde kalmak üzere lamk ve Serezde yen1den karga§abklar ha§lad1 Y8 b 1 1 - - -- j ••oooo u ay ar 
Manisa ba§kan1 se~ildi Selänikte tekrar <;1k~1aga ha~hyan ~lakedonya gazete.sinde .vcni~el?s . ~ - 1 Haziran 93~ ~-

k Anka~a. 1§ ( A.A ) - G. Hilmi Uran istanbul, <;orum hakk1n~la yazd1.g1 h1r yaz1dan sonnt gazcte idarancs1 tahrih ed1ld1 ribind~ ~/6/935 .tarihin~ 
cii' Parbsi genel ba§kanhk say1av1 Ali Riza Özen~ <;o- Atina - Örfi idarcnin kal etmi§lir. bu i~timada m~mlekette sü- ~adar !lzmir Aake~k fUbe 

vani bazi iller ba§kanhgma ruma, Denizli saylav1 Dr. dmlmas1 üzerine Selänikte Bundan sonra Beyazkule- kfm ve istirahah temin et- smde kayith yerli ve ya• 
••ai1da isimleri yaz1h arka- Hamdi Berkman Denizliye, tekrar ~1kmaga ba§hyan Ma nin bulundugu meydanda bü- mek i~in intihababn sonuna banc1 ibtiyat subaylarla 

Zonguldak saylavi Halil Ka- kedonya gazetesinin Venize- yük bir toplanh yapilmi~ bu kadar devam etmek üzere hi~ ka)'lt olmaaut ibtiyat 
ratavusu Kocaeliye, Kütahya §iddetti tedbirler almaga ka- subaylan bu müddet zar-
saylav1 Dr. Lütfi K1rdar Ba- I t rar vermi§lir. fmda yeni nllfua cllzclaa· 

BA Y A VNI DOGAN 
datlar1 se~mi~tir: 
l Bu vazifeler bugün ilgili
tre bildirilmi§tir. Eski baym 

d1rlik bakam Seyhan seylav• 

hkesire, Samsun saylavi Meh 
med Ali Yörüker Samsuna, 
Malatya saylav1 general Os
man Koptagcl Erzuruma, 
izmir parti ba§kam ve Y oz
gad saylav1 Avni Dogan 
izmir ba§kanhg1 da üstünde 
kalmak üzere Manisaya. •••..•••••.•••••• „ •••••••• • • ! Okurlar1m1zai 

: Yarmdan itibaren Her : 

! 
i gün paras1z olarak sundu- i 
: gumuz roman formalarm1 t 
j: gazete sahc1larmdan (Hai- : · i km Sesi) ile birlikte iste- : 

l• megi unutmay1mz. Forma- : • • • : lar1m1z1 paras1z verm1yen • 
: sahc1y1 lütf en idarehane- ! 
: mize bildiriniz. : •• „„„ •• „ •••• „ ••••••••• 

1. ;i 

~· 
SEMÄN1KTEN BIR MANZARA 

losun resmini koyarak yazd1g1 
bir ba~yaz1 memlektte gürül
tülü akisler uyand1rm1rm1,br. 

Serezde iki parb arasmda 
~arpa~malar olmu~tur. Selä
nikte halk, gazete idareha
sine giderek binayi tahrib 

toplanh daha müessir netice
]er vermeden zabitanm mü
dahalesile daga blm1,tir. 

Makedonya gazetesinin 
yaz1s1 Atinada da halk• ga
leyana getirmektedir. Halk 
~ok sinirlidir . 

<11:1k:: ;:si)~ ok~rl:r1~: ~~OJ ~ire .~~ktllbu 
k 1 k h d• J • • ): annk1 nushan11zda 

Hükiimet, Makedonya ga
zetesinin kapahlmasm1 e"J

' retmi§tir. Bakanlar Heyeti 
ak~amiistü f evkaläde bir i~
tima aktetmi§tir. uru§ u e 1ye er1m1z ~(>_. . ......__ 

Nas1I olacagm1 yarmki (Halkm Sesi)nde yazacagmuz me- 13ekley1n1z, okuyunuz Kabine ~ok uzun süren 
t•kh ve istifadeli müsabakalar1m1zda: ~ ~ ~ fe2 

Birinci gelene 4 gümü§ lira 
lkinciye 3 " " 
O~üncüye 2 " " 
Dördüncüye 1 " " 

k· ?n ki§iye alti,ar kartpostal fotograf ~1karmak hakk1 be§ 
1t1ye (Halkm Sesi) nin ü~ ayhk abonemam yüz ki§iyede 

1'1\iteaddit hediyeler takdim olunacakbr. 

[Yavuzun kahramanhg1] -77-

Yavuz K1r1m sahille
rinden uzakla§1yor 
Yavuz arbk Kmm sahillerinden uzakla

••Yor„ 
Bir Rus istasyonunun acele acele telsizle 

bir telgraf verdigi duyuluyor. Telsiz memuru 
lelgraf1 derhal alarak tercüme ediyor ve ku-
1'1andanma gönderiyor. 

6
„ Bu telsiz Yavuza ~ok mühim bir haber 

b~r~tiyor. Sivastopol oldugu tahmin edilen 
Ir istasyon bir main gemisine Yavuzun ge

~ecegi yola torpil dökmesini emrediyor. De
lllek Ruslar 25 dakika önlerinde durarak 
:er111i yagd1ran Yavuza hi~bir ,ey yapama
lt ddar1ni görünce bu sefer bir desise ile 
f ahraman Yavuzu babrmaga ~ah§acaklar, 
L~kat Y avuz kolay kolay tuzaga dü§er mi 
... ~? 

da ~umandan telgraf1 ald1ktan sonra birka~ 
b· kika dü,ündü. Sonra yanmda bulunan za-„ 
•tJerden birine 'u sözleri söyledi: 

Darülbedai izmirde 
. oooo~~---------

lz1nirlilere unutuJn1az san'at ve bedii hevecan 
.J 

gcceleri yaf atn1akta devan1 ediyor 

San'at yolunda her gün yeni bir ilerleme ;td1m1 atmaga 
muvaftak olan BA Y AN $EVKIYE 

i~timadan sonra bir teblig Jarile birlikte yoldamalaruu 
ne§redilmi~, intizam ve asa- yapbrmak lzere her glD 
yi§in bozulmamas1 i~in hükii- fubeye mtlracaatlan. 
metin icabeden bütün ted- 2 - ~ubemize kayith 
birJeri ald1g1 bildirilmi§tir. olupta vazifeten veyahut 

Yunan 
Donanmas1 
izn1iri ziyarct nli 
Edccek? 

Atina (Hususi) - Atina
dan bildirildigine göre, Y a
nan donanmas1 yakmda lzmir 
limamm ziyaret edecektir. 

mubtelif suretlerle baM• 
mahallerde bulunanlarcla 
m1ntaka Aakerlik 111beleri 
vaa1talarile yoklamalaruu 

t §Ubeye bildirmeleri. ! 
3 - Bu middet zarfm. 

da yokl•maya mlracaat 
etmiyenlerin haldarmtla 
kanuni maamele yapalacajl 
ilin olunur. 

E E E B B rl 

Bulgarista nda yeni bir ltabia 
buhran1 nu? --··----

1'laarif ve Dahili)·e naz1rlar1 hir aya kadar 
istifa ederek daha nlütesanit hir kahine 

kuruJn1as1n1 ten1ine ~al~caklarm1, ! 
Sofya (Hususi) - Burada 

kuvvetle devran eden 1ayia
lara nazaran To§ef kabine
si nazirlar arasmda daha 
§imdiden bazi anla1amamaz
hklar ba1göstermi1tir. Babu
sus birer general olan Dahi
Jiye ve maarif nazirlar1. Na-
z1rlar arasmda birlik, sami
miyet ve fikir vahdeti olma
masmdan ve heyeti vekile 
ile muayyen bir ~ahtma 
programmm bulunmamasm-
dan a~1 bir surette tikäyet
~idirler. 

Dabiliye vc Maarif nazir-
lannm yakm dostlar1na söy
lediklerine nazaran bugünkü 
kabine §imdi bir suretle Bul 
garistamn bugün ~ok kar1-
11k bulunan dahili ve harici 
vaziyetinin dolambach itlerini 
hal ve bu hususta en ufak 
bir sarsmbya tahammül bile 
edemiyecekmi§. 

Bu vaziyet kar11smda her 
iki naz1r bir aya kadar isti
falar1m verip yeni bir kabine 
tevlid etmegi dü1nüyorlarm1f. 
Bu suretle kabinenin ba11na 
da hem dabilde, hem hari~te 
tanmm1§ bir 1ah1s ge~irile
cekmi§. 

Dahilde kuvvetli bir siyasi 
te§ekküle istinad edecek olan 
bu 1ah1s yamna alacag1 na
z1rlar1 da idare idare edecek 

1 
leri nezaretlenlea ve arala· 
r1nda tam bir fildr vahcleti 
ve samimiyet buluuan kim· 
seler arumdan 1epcekmif. 
Böylelikle bu iki geaenl 
ayni :iamanda ildnci ukerl 
birliiin Topf kabineli bak· 
landaki kararlanm da ifa 
etmif buhmacaldanmf • 

Bu sabab Dabiliye Nuan 
General Atalkof guetecilere 
son zamanlarda Sofya11 clol
duran gizli beyaaumeler 
hakkmda baza bey-tta 
bulunmufl&cla ba1vekilin emri 
üzerine Bulgar unl6rtl bu 
beyanabn neffOlunma11aa 
müsaade etmemiftir. Gene
ral Atalakof guetecilere 
1unlan 16ylemiftir: 

„Son glnlerde kralua kral 
ailesinin ve mabtelif deYlet 
adamlarlDID aleyhine nepe
dilen beyannemelerin malaar
rirleri arbk bikamet~e ma• 
liimdurlar. Yalan bir nma• 
da bunlar bltln teferruatile 
ilän eclileceklerdir. Hllktmet 
daha timcliden baza teclaWr 
ler ahmfbr. Banlan yapaa• 
lan tiddetle ceaalaacbracak· 
lar. Beyanumelerde teilt 
edecek birfey yoktar. De.
let teblikecle dejildir. Biru 
sabredin, 10nra ~k feY 11-
renecekaiaiz. 

t - Biz yolumuzu degi~tirerek Rus main 

111~lllilerinin torpil dökecekleri yoldan hi~ ge~ 
I 1YebiJiriz; fakat öyle yapm1yacag1z ve Rus
:::.__ aon bir des vermek i~in bu bizim yolu
~ torpil d6ken main gemilerini de deni-

U t • • b b ! 1§ bqmda geymek i. „. mum sana ve IS~l er a 108 en saglam yerli mahndan 
~ifte diki§li bütün tulum 260 yar1m tulum 150 caket ve pantalon 280 kuru1tur. 

Arzu edenlere az bir farkla 1smarlama yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat ediaiz. 

Ahmet ve As1m bü ük elbise fab • 



Sahife 2 ( Halkm Sesi J 

~~~~~~a~~~~~~ Osmanl1cadan' 
~111~11J1nl~~HllF':'1ß1Jl1"'J" flj"l"'mlr.1lll[IDfDj:;l'rn m lfßJß~ TÜRK<;E:YE KAR~ILIK-
(5 •mllf.a!ulllß..bJm~Jfü • .A llßuftul!it!J!I wllfL.:!llß ... 111 llllllJ] LAR ~ILAVUZU 
~ ·~· ~ 1 Türklerle Kar§I Kar§ya 1 HazfetmekH Kald1rmak, 
~ Yazan : Türk~eye <;cviren : ~ ~ikarmak 
i) ANRI FÖY RE~AT ISANLI lj Hazer _ <;ekin 

~~~~ 56 - ~~~~~ i~tinab - Ka~mma 
iki taraftan atmlan tcnvi1· fi~clderi ge<;ici f~tinap etmek - Ka~m-
1~1ldariJe ·nu1harebe 111eydanu11n panaro ma~üctenib _ Ka~mgan 

n1as1n1 ayd1nJat1yor Tevakki - Korunma, sa-
Saat 15 te top~u ate§i bü- : evvel 10 uncu firka cephe kmma 

tün cepheye sirayet etti. Kir f1rkasmda, Kirte deresile Tevakki etmck - Korun-
te mmtakas1, bir demir ve Kadmhdere arasmda zaptet- mak, sakmmak 
atc~ vagmuru altma almd1. tikleri iki siperi kaybettiler. Mahzur - <;ekinecek 
<;ünkü, müttefiklerimiz lngi- Biz de, Kerevizderede bir ihtiraz - <;ekinme 
lizlerin as1l gayreti, bu mm- siper par~asm1 Türklere kap- ihtiraz etmek - <;ekin-
takaya müteveccihti. Filvaki brd1k. Buras1m geri almak mek 
biraz sonra top~u ~te§i ileri i~in üstüste ü~ ümukabil hü- Muhteriz - <;ekingen 
dogru uzahhyor. lngilizler, cum yaptik. Bu mukabil hü- Haz1r - Haz1r 
s1gm1klarmdan f1rhyorlar. Sün cumlar, son derece kanh ihzar etmek - Haz1rlamak 
.8ü takm1§ olan fngiliz asker- oldu. iztihzarat - Haz1rhklar 
leri iki Türk siperini zapte- FIRTINA VE SiNEKLER Müstehzarat (1 tibbiye) -
diyor ve 10 uncu Türk f1r- Hazir ilärlar 

1 Sabahleyin a~1k ve güzel r 
kas1m geriye sürüyor ar. Bu Müstahzarat (1 kimyaviye) 

k 1 olan hava, ögleden sonra Türk f1rkas1 evvelä 'rC i iyor, _ Hazirlamalar 
k b"I kapand1. $iddetli bir §imal 

fakat sonra mu a 1 taarru- Häzik ( Bak : Mahir ) 
za ge~iyor. 

Piyade faaliyeti, bütün gün 
ve bütün gece devam etti. 
Tüfekler ~ad1rd1yor, iki ta
raftan ahlan tenvir fi§ekleri, 
gepc1 I§1klarile mdharebe 
meydamnm panoramasm1 ay
dmlahyorlar. 

rüzgän ~1karak sert sagnak-
larla yar1maday1 silip sü- Uzel 

Hazakat - Uzluk 

ASKER VAR, KUMAN
DAN YOK! 

pürdü. Daha dogrusu toz 
toprak i~inde b1rakb. Kahn 
toz bulutlar1 kas1rga gibi 
ge~iyor ve havay1 teneffüs 
edilmez bir hale getiriyordu. 

Bu müthi§ fntmadan o 
mel'un ve müthi§ sinekler 
bile y1larak ka~acak yer 

7 agustos cumartesi _ ar1yorlard1. Hepsi birden 
Beklemedikleri Suvla baski- s1gmaklara, siperlere, bütün 
nile önce gafil avJanmI§ olan 
Türkler ~abucak kendilerini 
toplad1lar. Muvasala hatlari
nm maruz bulundugu teh
likeyi görerck kendilerini 
tehdit eden feJäketi atlat-
mak üzere, ~imdi büyük bir 
gayret sarfediyorlar. Bizim 
cephemizi biraz bo§altarak 
eldc ettikleri k1taab yeni 
tehlikenin geldigi geriye 
dogru gönderdiler. 

HaJbuki bu esnada Suvla-
da muharebe henüz ba§lama 
m1~b. Karaya asker ve mal
zeme ~1kar1lm1§, fakat bun
lar1 kullanacak bir te§kilät~1 
unutulmu§tu. Büyük kuman
danlar gemilerde kalmi§lar 
ve mäiyet kumandanlar1, ina 
mlm1yacak bir kar1§1khk i\'.in 
de Suvla koyu kum)uklarm
da birbirlerile münaka§aya 
tutu§mu§lard1. 

Bu suretle <;anakkale se
ferinin en iyi dü§Ünülmü§ bir 
surette akim kalmak üzere 
bulunuyordu. 

Bizim mmtakam1zda, Türk
leri tesbit etmek i~in birgün 
evvel yap1lmas1 emredilmi§ 
olan §iddetli faaliyet, bugün 
sabahleyin saat 9,40 ta tek
rar ba§lad1. Bugün yalm2 
ingilizlerin cephese dcgil, 
bizim cephemiz de alevlen
mi§ ve muharebe bogaza da
dar dayanmi§h. 
. fngiliz monitörleri Al~1te
peyi ve eteklerini bombar
d1man ediyorlard1. Muharebe 
ögleden sonra da bütün §id
detile devam etti. Fakat ak
§amüstü, ingilizler. Tüklerin 
§iddetli bir mukabil hücu
muna ugrad1lar ve bir gün 

IP..;'ßt"" ~ 11:j!I r„ + I •"P~IJ?;"J4.I 
1 =-= 1 tt• 11 1 rl I rrlll b1 ~od.11 11d 

kapah yerlere doldular, ya
pi§kan ve k1mild1yan kütle
lerile konacak ne varsa hep
sinin üstüne yapI§blar. . 

Havay1 sarsan her top 
patlad1k~a bu sinik ordulan 
konduklar1 yerlerden ve C§

yadan bir bulut gibi kalk1-

yor, sonra gene konuyor, 
tekrar cehennemi bir savlet
le yerlerinden fnlay1p dola
~1yorlar, sonra tekrar konu
yorlard1. 

8 Agutos Pazar -Söylen-
digine göre ba§kumandan 
general San Hamiltonun 
muhribi Imroz adasmda Ke-

falo burnundaki mevkiinden 
kalkarak Suvla körfezine 
dogru gitmi§. Anla§ilan Suv
lada i§ler hi~ te yolunda 
gitmiyor. 

Suvla taarruzu gibi geni§ 
ve <;anakkalenin talih ve 
akibetini tayin edccek ehem-

miyette bir harcketin idaresi 
i~in, Ba~kumandamn, daha 
ilk andan itiLaren, bizzat 
muharebe sahasmda bulun
mas1 läz1m gelmez miydi? 

Yar1madanm merkezinde 
muharebe olmuyorsa bile u
cunda, yani Seddilbahir mm
takasmda, miiaadele bir an 
bile durmuyordu. Fraos1z 
kolordusu, ~iddetle hücum 
ederek zaptettigi araziye ya 
p1§1yor. ve sicaga, yorgunlu
ga, susuzluga rahmen mev
kini muhafaza ediyordu. (Su 
gayet k1t olarak dag1bhyor
du.) Maamafih ak§am üstü, 
her iki taraftan da ate§in 
§iddeti azald1. 

[ Arkas1 var J 

:~ EMLÄK VE EYTAM 
BANKASI 

Mütekaidin maa§lar1n1 
iskonto eder 

Hazine - Hazne 
Haz1m - Ezim, sinirme 
Hazmctmk - Ezmek si-

nirmek 
Hazmi kolay - Singin 
Heba - Bo§, bo§una 
Hece - Hece 
Hediye - Armagan 
Hetmetmek - Y1kmak 
Heläk olm k - Bitmek, 

yogalmak 

istihläk Y ogaltam 

fstihläh ctmek - Y ogalt-
mak 

"Müstehlik - Y ogaltman 
Helecan - ~arpmb 
Helezoni - Y1lankavi 
Hem - Hem 
Heman - Heman 
Hemagu§ - Kucak 

caga 
Hemas1l - Ashbin 
Hemayar - Denk 
Hemcins - Cinsi bir 
Hemdem - ~Arkadan 
Hemnam - Ada~ 
Hempa - Ayakta§ 
Hemrah - 1 Y olda§ 
Hem§in Y a§It 

ku-

Hem§eri - Hcm§eri 
Hem§ire - K1z karde§ 
Hem§irezade - Y egen 
Hcmta - Benzer, tayda§, 
Behama - Benzersiz 
Hemzcban - Agz1bir, dil 

de~ 
Hemzaman ( Muass1r ) 

<;agda§ 
Hengäm Zaman 
Henüz - Daha, ycni 
Her - Her, tü 

Her nevi - Her türlü, her 
~e§id 

Haraset - <;ift~ilik 
Ziraat - Tar1m 
Zer' etmek - Ekmek 
Ziraat vekäleti - T ar1m 

bakanhg1 
liercai - Y anardöner, gel 

ge~ 

Hercü merc - Karmaka
r1~, allakbulluk, altüst 

Her~ibädäbäd - Ne olur-
sa olsun 

Herem - Kocama, ~ökü~ 
He1 ze - Sa~ma 
Heeap - Hesap 
Hesti - Varhk 
Heves - istek, hevcs 
Hevl (Bak : Deh§et) 
Hevlnak (Bak : Müthi~) 
Heybet - Azbat 
Heybet vermek - Ayba

mak 

<;aresizlik 
Kazadan sonra, karakolda 

§oförün ifadesini ahyorlard1. 

Muavin bey, hiddetle di§le
rini s1kb: 

Otomobili kaldmma 
~1kar1rsm, dükkän camekä-

nma bindirir, camekäm tos
lad1ktan sonra tornistan 

edersin„. Peki, o ihtiyar 
adam1 ne diye ~ignersin? 

~oför kollarm1 a~b: 

- Ne yapay1m muavin 
Bey... Ezecegim adam1 da 
ben mi intihap edeyim? 

Sa~1lacak ~ey ! 
Kü~ük Nevzat sabahl~yin, 

saga sola dönüyor, türlü ya-

tagmdan kalkm1yor ve lrnlk 
mak ta istemiyordu. Annesi 
merak etti: 

- Hasta m1sm? 

- Hasta degilim, anne„. 
Bu gece rüya gördüm. Hep 
onu dü~ünüyorum. 

- Allah hayilar versin.„ 
Ne rüya gördün? 

- Ben gece uyanmam1~1m 
yatag1m1 1slatm1§1m„. 

Rüyalar tersinedir. 

- Ben de ona ~a§tyorum 
ya? 

Neden §B~1yorsun? 

Y atag1m ISlak ta„ . 

Blöf 
Salamon, Dcbreli Hahan, 

Kostaki, M1g1r baylar, ara
larmda poker oynayorlard1. 

Bir arahk her ag1zdan 
(Rest ... Rest!..) Sesleri yük
seldi. 

Debreli Hasan, paralar 
~ekmege haz1lanarak lcägtd1-
m a~h: 

- Kare dam! 

Kostaki kägttlarm1 al).b: 

- Kare ruva! 

M1g1r kag1tlarm1 a\:b: 

- Kare as! 

Debreli Hasan derhal ta
bancasm1 ~ekip ikisinc bir-

den ate§ etti. Sonra Salomo
na dönüp sordu: 

- Senin ne var brc? .. 

Salomonun elinde (flö§ ru

vayal) vard1. Dcbreli Hasa

nm clindeki tabancaya baktp 
cevap verdi: 

- Ben blöf yaphm, elim
de bir ~ey yok! 

Ne tali! 
Hayat sigortas1 kumpan

yasmda, taksit veren bir 
mü§teri ile müdür arasmda: 

-Habrhyor musunuz bey
efendi, ge~en sene sizin 

sigorta oJdugunuz gün bir 

mü§teri daha sigorta ol
mu§tu .. 

- Hahrlad1m, habrlad1m .. 

Hani sar1 b1y1kh bir bey ... 
Degil mi? 

- Evet.. Ta kendisi .. 

- Ne olmu§? .. 

- Dün, vefat etmi~ .•. 

- Yok camm .. Ne talihli 
adamm1s yahu„ 

- Neden? 

- Öyle ya, yüz lira verdi, 

19 MAYIS 

'istanbul'da ~ok 'garib ve heye" 
\ canl1 bir vak'a oldu 

--- ------0000 
Bir baba aynl<l1g1 kans1n1n ya!11nd~ki. <;ocll" 

gunu oton1obille kac;1rn1ak 1sted1, f akat 
n1uvaffak olan1ad1 

1stanbuJ, (Hususi) - ~i§- basmm karde§ini eJinde ta· 
hane yoku§unda bir vak'a banca ile ate§ etmege haz•I"' 
olmu ... , c;:ocugw unu ka~1rmak land1gm1 gördügünden yav· 

~ · · dell isteyen bir baba halk tara- rusunu kur§unön tesirin 
fmdan yakalanmi§hr. kaprmak i~in arkaya dö~· 

Käs1mpa§ada oturan Me- mü§, bu s1rada ~erafedd•O 
ziyet isminde bir kadm bun- ~ocugu kapbg1 gibi bir so· 
dad ü~ sene evvel $erafettin kak i~inde duran otobile gö· 
isminde birile evlenmi§ ve türmü§tür. • 
iki ~ocugu olmu§tur. Son za Otomobil hareket edece~ 
manlarda bu kan kocanm s1rada Meziyet bag1rrnai• 
aralarmda gec;:imsizlik ba§la- ba§lam1§, son günlerde bs.l· 
mt§, i§ mahkemeye intikal km kulag1 ~ocuk ka~1r111• 
etmi§tir. dedikodolarile dolu oldugurr 

Evv lki ak§am Meziyet ya büyük bir kalabahk otoill0• 

nmda c;:ocugile ~i§hane yo- bilin yolunu kesmi§tir. 0 
ku§undan c;:1karken kar§tsm- s1rada yeti§en mahalle be1'· 
da kocas1 $erafeddini gör- ~isi ibrahim otomobilin ba· 
mü§tür. Kocas1 yanma yak- samagma atlam1~ ve arabaY1 
la§mI§ ve 

11

c;:ocugu bana ver durdurtmu§lur. Bundan soPr• 
de ben bakay1m demi§tir. <;o hädiseden sinirlenen halktall 
cugunun zorla elinden alma- bazi kimseler otomobile ye· 
cagm1 anhyan anne, k1zma ti§mi§ ve camlarmi kirm1§t1r· 
sarilmI§, fakat kar§ismda k'> ~ihayet vak'a yerine ot~· 

izmir ikinci hukuk mah- mobillerle polisler geI1111f1 

kemesinden : 

Ayavuklada Bedava bah~e 
sokak 35 No. Refka vckili 
ibrahim H:ilil tarafmdan ay
ni mahallede ve sokakta ve 
evde Nesim Matras aleyhi
ne a~1Jan bo§anma davasmm 
tahkikati s1rasmda müddei 
aleyhin ikämetgähm1 terkle 
gaybubet ey!edigi anla~ilan 
müddeialeyh Nesim Matrasm 
hakkmdaki tebligatm iläncn 
yap1ld1g1 halde yine muha
kcmeye gelmeyen müddeia
Jeyh N es im Matras hakkmda 
bu kerre g1yab karari veril
mi§ ve bir güna muamele 
yap1lmaks1zm tabkikat 5/6/935 
tarihinc b1rakilm1§ olmakla 
mezgfir günde saat 10 rad
delerinde müddeialeyhin esa 
leten veya vekälen haz1r bu
lunmas1 aksi takdirde H. U. 
M. K. maddei mahsusuna 
tevifkan bir daha tahkikat 
vc muhakemeye kabul olun
mayacag1 gibi muhakemeye 
devam olunacag1 teblig ma-

halk1 dag1tm1§, ~ocugu ane· 
sine vermi§, su~lular1 yakal• 
m1§lard1r. 

-·~ 
Casus 
Lavrenin , 
S1hhi vaziyet• 

B. ·kfet 

~ amma kaim olmak üzere 
ilän olunur. 

Londra - Ir motos1 , 
· L bh1 

kazas1 ge~1ren avrensm s1 
durumu kötiidür. Kafa tas• 
~atlamt§ ve beyin sars1I1111f 
br. Günlerce kendini bil111e· 
den yatmas1 ihtimali vard~ 

F1rsat 
B. f . 1 ?O 1r tara 1 yem a~1 an " 

metrelik Kerner tramvay cad· 
desine bir taraf1 eski Ke111e' 
caddcsine ve diger yüzil ~e 
Elvan sokagma naz1r §ehr•~ 
en k1ymetli ycrinde her bi~ 

'1'1 125 §Cr metre murabba1 1 ~ 
kö§e arsa sahhkhr Ahn' 
istiyenlerin ayni cadde~e 
Halk eczanesi yanmda tahrP1~ 
Bay Etem müracaat etrneSl 
ilän olunur. 
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Geminin direklerinde bulunan gözoü}ere 
cmir vcrildi. Ufukta en kii~iik bir donanl118 

ve ya gemi görecek olurlarsa derhal haber 
verecekler. 

Yavuz arhk Karadenizin sularm1 yararal< 
ilerliyor. 

Main gemisi Prut 
bat1r1l1yor 

Bu arahk gözcülerden biri telefon edi· 
yor: 

- iskelde duman var ! t 
Yavuz derhal dömen kmyor ve ipre 

ediJen tarafa dogru yol aliyor. Biraz sonr• 
d · d b. · ·· ·· ·· y t yoII• emz e 1r gem1 gorunuyor. uvuz am 
bunun üzerine dogru yol ahyor. 

Arbk geminn ismi bile okunuyor. Bu Ru5 

larm Prut adh main gemisi i!rinde lbuJupall 
mainleri acele acele denize dökmege ~ah~I" 
yor. 

, • Yavuz derhal filema ~ekere Ruslara ge· 
miyi terkediniz emrini veriyor. . 

Biraz sonra Ruslar bir ~ok filikalara b•· 
nerck gemiyi terkediyorlar. Bu esnada Ya~u; 
zun top)aJ1 gürliyor. Mermiler geminin 5 aJ 

kesimine esabet ediyor. Biraz sonra Yav~~ 
batikmak istiyen Prut mayin gemisi deni 

.. bo -
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"z . eng1nJ 
Biletlerinizi 

l{i~esinden Ahn1z. 

Telefon: 3497 Olmak 

lsterseniz Mutlaka {:orakka 01 3t14 No. 

~~._:t--*-.-fc1clbbt*******~r·; As1m marka 

S Y AZ GELiNCE ~ Birinci Nevi ~ama~1r 
iC K1~hklan atar ve yazhk elbiselcrin1izi aranz ~ Sahunn 1 
i( Yazhk elbise yaptmrsamz bunu zevk, keyf ve ne~e ile )(. TORBA ILE 19 KURU~ 
1C geyinebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar~1smda )f. <;angm ~ar~1s1 No. 4 Sabuncu 1 Mehmed Zeki ve biraderi ~ ASIM ticaretbanesi 

~ l'erzihanesine ko~u~uz. ~izc bu.~~ik~ek » Sat J Ev 

~ anat 111üessesesn11 ta vs1ye ett1g11111z ~ Karata~ 9 Eylül sokaginda 
~ i~in bize de te;;ekkür cdeceksiniz >f 54 taj numarah alt üst birer 
l·~~'PF~++++~~:,,:'P!C:,,:'F:\Cii;:: oda, birer sofa, bir mutbak, 

laz1n s1cagv 1ndan kork ay1n1z bir kömürliik ve i~inde kum-
panya suyunu havi bir ev sa-

l<t§m 1smmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat tihktar. 
Yaz1n, s1caktan i~kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce- Alma't istiyenler Güzel 1 

~~nizde gezdirebil ... ceginiz, masamzm, yatag1mzm kenarma lzmir otelinde 15 numarada 
11
1
,tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilatörü her Bay Ricaiye müracaat etsinler 

8Clat i~in imdadm1za yeti~ebilecektir. 1 - 6 

Sat1§ yeri : • zmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

FOTO 
M. B0

lekli 

f"ivici hamam1 kar~1smda ~JOUl:Xlf(~fe)T(~t:)t«w>~.....,,.~„.„ .... „„ •• g ... ~--· ... „•.„t • ...t..„t.....t..~ y - ,.,...~~~ ~)'+ Haftani sokak numara: 3 

FFeneni tShüninet·ciaüteChaassr1s1 ä En son usullere uygun 
elektrikle fotograf ~ekilir. 

iki ay icin alti kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika Sünnet, (~irck A~iSI a 

.:. ")' resimleri 6 tanesi 30. tale-
P ANSUMAN, .$IRINGA beler i~in 25 kuru~tur. 

i~in müraat kabul edcr. Her türlü teminat vcrilir. H: _ ···-
ELHAMRA sinemas1 yanmda $enhan No. 6 » 

~~:\C~'PPAC~~8~'At~~~~~~~~ 
Ulks ••• Yeni 

CUZ U ergJSJß)ß \:C~itleri 
VE 

Büyük Tenzilat1 
i uhafiyeye ait bütün ih iya~larm1zt, hediyeJiklcrinizi e~i 
görülmemi~ ucuz fiatlarlnr izmir hüküm t caddesinde 

Sen1si Hakikat 

U 1 k S • • nden 
cuz u erg1s1 ahmz 

Sayg1deger mü~terilerimizdcn gördligümüz büyük ragbet 
ten aJd1g1m1z ccraretle Ucuzluk Sergimizc yeniden pek ~ok 
~'~itler getirdik. Fiatlar1m1z i;ok ucuz oJmakla beraber pa
~thkhk yorulmadan tuhafiyeye ait büti.in iht ya~larm1z1 ve 
'diyeliklerinizi alabilirsiniz. 
l\lacagm1z mal her hangi bir bepJe i~inize yaramifacak 

olursa yahut ba~ka yerde daha ucuz bulacak oJursamz 
ieri getirir paramz1 tnmamen ahrsm1z 

Satislannuz he1· vak1t rnuh~n Ycrdir > -
[Yavuzun kahramanhg1] -79-

Hasan ·I'ahsin 

MEVSiMDiR 

Elbise mi yapt1rmak istiyorsunuz 

Piyasaya )' eni <;1kan 

KULA 
Mensucat 

F BRIKASI 
Hilesiz Kuma§lar1n1 

Gerek renk ve desen 

Gerek metanet 

Ara y1n1z 

ve u cuzluk 

Sizi havrette b1rakacakt1r 

BÜTÜN TERZiLERDEN BU YENi 

Sat1§ yeri: 

Fabrikan111 l{un1a~Jann1 
istcviniz 

.1 

Birinci Kordon, ~ 0 L A K Z A D E 

ECZACIBA$1 

S. Ferit 

l(onlonYa 
VE 

Esanslar1 
30 Senelik mütemadi 

sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ok sabit kokulard1r. 

Lirnitct 

0 
..{;). -

B:ihar, Altm Damlas1, 
' Yasemin, Dalya, Muahbbet 

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

lsimlerile onlar1 herkes 
takdirle tamr. 

' 

Bu isimlerlc bu kokular1 
kimsc yapamaz. Yakm isim
lerle taklitlerini ret eder. 

Sülevn1an f e,·it 
isi~ ve etiketine 

dikkat ediniz 

S. Fcrit (Si F 1\) 
Eczanesi Hükümet s1ras1 

Bir yolcu vapuru 

zaptediliyor 

YÜKSEL RAKISI 

. Yavuz tekrar yoluna devam ediyor. Yc
:1den bir emir "herkes siläh ba~ma„. Bu se-
tr de bir duman daha görünüyor. Yevuz 

btitün sür'atiJe benun üzerine yürüyor. Biraz 
~011ra bir Rus yolcu vapuru oJdugu anla~1-
'Yor. 

Yavuz biraz daba yakla§bktan sonra 
hn1ndaki muhriplerden birine gemiyi geri 
~\tiri.p lstanbula götürün emrm1 veriyor. 
~Uhr1p derhal Rus yolcu vapurunu önüne 
oJatarak Istanbul yolunu tutuyor. lsmi Olga 

11• ll bu gemi §imdiki deniz i§letme §irketi
~11. Cumhuriyet vapurudur. 0 zamanlar Urla 
'1 'ttli Verilmi~ ve daha sonra Cumburiyet ad1m 

lllittar. 

'an ve §erefle dönü§ 
.\It Y avuz artik Istanbul yolunu tutmu,tu. 
1>'4 "rna dogru bogazm önüne geldi. Yap1Ian 
i>o„11 rnucibince bütün gemiler hep birlikte 
aitl'ltdan ~1ktaklan gibi beraberce bogaza 

tcekJerdi. 

~'( •vuz diger gemilerden art1k gitmi1ti. 
1 beklemege batlam11b. Yavuz Sivasto· 
-.,aramnan ederek diier gemileri ba· 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

!!!!!!i 

11 
; ~~ a 16 ~T.~6666~~ 

i ~EHiR1

sta~
1

i~·;rTaosu 1 
~ amra Kütüphane Sinemas1nda 
1 EJh idaresinde Milli 1 
~ BU AK~AM S !\AT 20,30 da 

~ .... ~ 

~ 

) ~~ YALANCILAR / 1 Komedi 3 perde 

0 Yazan 
( n o 1 VlCTORIEN SARDON 

<;eviren 
t GALIP 

1------=~-------------------~ FIA~LAR 
41 __ H_u_su_s,i __ 1_s_o,_s_a1_o_n_1_00_, _B_a1_k_o_n_1_s._k_uru_,~tur-... _ _ 

Önceden kapablan yerlerin biletleri -t 17 ye 



Sahife 4 

Afyon ka~ak
~1l1g1 davas1 
Derince vapurile Havanaya 

afyon ka~trirken yakalana 
B. Jozef Bardo ila arkada~
larmm duru§malarma dün 
§ehrimiz ihfisas mahkemesm
de devam etmi§tir. Dünkü 
duru§mada su~lularm avukat
lar1 uzun müdafaalarda bu
lunmu~. su~Jularm beraetle
rine karar verilmesini iste
mi~lerdir. 

Feci kaza 
Dün ~ok feci bir otomobil 

kazas1 olmuftur. . Manevra 
yapmakta olan 1tfaiye oto
mobilJerinden biri Bayrakb 
taraflarlnda her nasdsa dev-

( Halk1n Seai ) 

- - -

YUNANiST ANDA KRALLIGIN iHY ASI 
Yunan hükiimeti krall1g1n ihyas1 i~in Paris, 
Roma, Londra ve Balkan el~ilerini istim

zacda bulunmaya m1 memur etmi§? 
Atina 18 (A.A) - Hükumetin Paris l~on1a ve Londra el<;ilcrile Bal

kan antanti hükun1etleri nezdindeki elc;ilerine Y unanistanda kralhg1n 
veniden iadesi ic;i~ istin1zacda bulunn11ya n1enu1r cttigi söylenn1ek-
" tedir. 

Anadolu 1\jans1n1n notu: Yaptig1m1z tahkikata göre hu bahta hivhir 
haber yoktur. 

11~1 
lhutl l 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ 

Markoninin 
Dünvav1 havrete dü-„ „ „ 

~üren bir ke~fi 
istanbul (Hususi) - Me§

hur italyan mucidi Markoni, 

: 802-azlar meselesi i~in yeni 
te§ebbüsler mi yapt1k? 

•• 
U~ Cinayet ---oo---

Bireciktc Ü<; Ceset 
Bulundu KatiJler 

Aran1yor 
Birecik (Hususi) - Burada 

ü~ cinayet olmu1h:r: 
1 - Biricigin Cumhuriyet 

mahallesinden Islim adb bir 
kadm 1ehrin d1§mdaki Ka
d1magaras1 civarmda öldürül 
müttür. Katil fiddetle ara§b 
r1hyor. 

2 - Gene ayni günde Bi 
recigiu Hobab köyünde bir 
kadm öldürülmü1tür. 

3 - F1ratm kabarm•t sei 
leri üzerinde bir insan na1i 
görülmü~ ve ~1karalm1thr. 

Bircigin ~eyh Bekir köyün
de iki bu~uk ay evvel öldü
rülerek gizlenen bu dnayet 
hädisesine de bugün adliye 
el koymu§ bulunuyor. 

----oo---
Kamutay 

19 MAYIS ,,,,,,, 

:aammm.„m~'j 

1 Öz Dilimizi 1 
~ Ogrenelim i 

1 
HERGÜN 5 KELIME 
NE~REDECEGIZ 

1 Mamur - Bayind1r. 

1 
a) Memuriyet - Bay10dtr 
hk 
b) Naf1a 
imar etmek - Bay10d1rmak 

~ MisaJler: Ankara bay1P" 
dir bir fehir olmm;tur. 

Memleket Baymdirhk yo· 
lundadir. 

Bütün devlet yap1 i§Ieri 
Bay10d1rhk Bakanbg1n• 
baglanmitbr. 

~ Biz yurdumuzu baymdlf" 
11 maktan gelittirmekten bat 
'1 ka bir §ey dütünmüyorul· 

1 
2 - inki,af etmek -

Geli1rnek 
inki1af eHirme - delif" 

1 
i:i:;~ - Geli,im, geii1me 

Misal: Türkiyenin öko· 

rilmit ve efrattan ikisi agir 
olmak üzere dört ki§i yara
Janm1§ ve yarahlar hastaneye 
kaldmlmt§br. 

harb ve yolcu tayyarelerini 
durduracak bir ~lektrik ~ua1 

istanbul 19 (Hususi) - Macaristanla BuJgaristanin siläh
lanmas1 tahakkuk ederse Bogazlar muahedetinin tadilini 
resmen istiyecegimizi ve bunun i~in uluslar kurumuna dahiJ 
bulunan bütün devletlere bir nota berdigimizi. Avrupa ga
zeteleri yaz1yor. 

1 

1 
Toplant1s1 

l Ankara, 18 (A.A) - Ka-
1 mutay bugün Fikret Silaym 

nomig gelitimi günden gil· 
P1 ne arbyor. 
~ 3 - Milki - Sivil 
~ 4 - Askeri- Süel (~fr 

Kaza hakkmda tahkikat 
yap1lmaktad1r. 

----"'?llilr---

Odalar 
Kongresi 

1\lurahhasJar1n11z hu-
gün O'idivor ... b „ 

Türkiye ticaret ve sanayi 
odalar1 kongresi Sah günü 
saat onda Ankarada topla-
nacakbr. Odam1z murahhas
lar1 bay bay ~erif fRemzi, 
bay Hasan, bay Fuat bugün 
Ankaraya hareket edecekler
dir. 

-~„_. ••• _„,..__ 
Talebe denize 

Dü§tü 
Dün sabah kar11yaka va

pur islesinde bir kaza ohnu~ 
tür. Orta mekteb okullarm
dan F erid oglu bay lbrahim 
vapur tamamile iskeleye ya-
na§madan atlamit ve denize 
dü§mü1tür. <;ocuk epi su 
yutmn§ olarak denizden ~1ka 
r1lm1§br. 

---•'!llil __ _ 

Muhtarlar 
Kursu 
Köy muhtarlari kursu bu 

gün ilbay General Käzim 
Dirigin köycülük hakkmda 
verecegi birinci dersle Hal
kevinde ba§hyacakbr. 

Kurs dört gün devam ede
cek ve hergün yedi ders 
gösterilecektir. 

Birinci ders köycülük ilbay 
General Käz1m Dirik, ikinci 
ders vali muavini Bay Sedat 
irim, ü~üncü ders mektuP.~U 
Bay Baha Kolda§, dördüJcü 
ders kaymakam Bay Tobem, 
be§inci ders hukuk i§leri 
müdürü Bay Fuat Yurdda§, 
alttnc1 ders baytar Bay Adil 
ve yedinci ders te evkaf mü
dürü Bay Baki tarafmdan 
verilecektir. 

"felefon 

No. 

ke§fetmi§ ve ilk tecrübelerini 
italyca krah Viktor Emanoe-

l'in huzurunda yapm1~hr. 
Tecrübeler muvaffak1yetle 
sona ermi§tir. 

Atatürk'le 
Norvec; Krah aras1nda 

c;ekilen tel yaz1lar,1 
Ankara, 18 (A.A) - Nor

ve~in ulusal bayram1 oldu
gundan Reisicumhur Kamäl 
Atatürk ile Norve~ Krah 
Haakon §U tel yazdari ~e
kilmi§tir : 

Norve~ Krah Sa Majeste 
Y edinci Haakon 

Oslo 
Norve~in ulusal bayram1 

münasebetile zab ha§meta
nelerine en samimi tebrikle-

rimi sunmakla son derece 
bahtiyanm. Zab ha§metane
lerinden §ahsi saadetleri ve 
memleketlerinin refah1 i~in 

olan temennilerime itimad 
buyurmalarm1 rica ederim. 

KAMÄL ATATÜRK 
Son Ekselans Reisicumhur 

Atatürk 
Ankara 

Zab devletlerinin dostane 
temennilerinden ~ok müte-

hassis oJdugum halde yü
rekten te§ekkür ederim. 

HAAKON 
---'!lr-r---

Tar~katcilerin 
~1ahken1esine valnnda 

ba~lanacak 
Ankara - Tarikat~ilik 

ayini yapmak su~undan do
lay1 muhtelif §ehirlerde tev-
kif edilenlerin Eski§ehir ad
liye ikinci ceza mahkeme
sinde muhakeme edilecek-
lerini bildirmi§tim. Mah e
meye ikinci bir heyet daha 

, gönderilmesi kararlathr1lm1t-

1 br. Ankaradan Müddeiumumi 
muavini Hikmet bu heyete 
sorgu häkimi olarak tayin 
edilmi§tir. 

Heyete, Antalya ihbsas 
mahkemesi müstantigi Ne
cati, muavin olarak ta Kay-

seriden Fuad se~ilmi~lerdir. 
Bu häkimler, Eski1ehire ha
reket etmi1lerdir. Vazif eleri 

C. H. Partisi delegeliri süel 
f abrikalar1 gezdiler 

Ankara 18 (A.A) - C. H. Parhsi bildirigi: 
Büyük kurultaym delegeleri bu sabah özol katarla Kmk

kaleye giderek oradaki süel fabrikalari gezmi~lerdir. Üye
lerle birlikte süel fabrikalar genel direktörü de getmi~ ve 
her fabrikay1 ayn ayr1 gezdirerek izahlar : vermi§tir. 

ba~kanhgmda yapbg1 top)an
bda istanbul saylav1 Abdül
bak Hamid and i~mi~, gün 
deliginde bulunan maddeler- · 
den baz1 saylavlarm ifadele
rinin almmas1 te§rii masuni
yetlerinin kaldmlmas1 i~in 

olan tamebleri!l se~im dev
resi sonuna birak1lmasm1 is
tiyen muhtelit encümen maz-

P1 litaire) . 
~ Not: "Asker „ kelimes~ 
PJ "Soldat„ anlamma türk~ed• 
~ 5 - Cemiyet, §irket -
P1 Sosyete · 
~ Misal: Türk cemiyeti -
~ Türk sosyetesi 
P1 ~eker §irketi - ~eker sos· 
~ yetesi Üye)er yurd koruma i~inin temcl direkJerinde olan büyük 

kurumun tükelligikar~1smda devletin buralara fharcetmi§ ol
dugu emekleri takdir ederek aynlm1§ vc 18 de Ankaraya 
dönmü§lekdir. 1 batalar1m tasvib etmi~tir. ~ 

i~timai - Sos al 
Not: 1 - Türk kökün" 

den geien "Cemiyet" t 11 

P1 anlamda kulla01lacakt1r : 
~ Hiläliabmer cemiyeti -
P1 K1z1lay cemiyeti. Dil ce111i." 

Kurultay üyeleri bu ak§am yeni sinemada partinin kurul
taym a~ih§ günü and1rd1g1 filimi görmü~lerdir. 

Delegeler yerlerine dönüyorlar. 

Türkiye bisiklet §amuiyonu
nun yapt1g1 seyahat 

Ankara 18 (A.A) - Bah Anadolu turuna pkan Ankara 
Güven~ spor kulübünden Türkiye bisiklet §ampiyonu Talat 
bugün Arifiyeden hareketle izmite varmt~ ve orada izmit 
bisiklet~ilerile temaslar yapmak üze„e yoluna devam etmiye
rek izmitte kalm1§br. 

K1skan~l1k yüzünden bir adam 
kar1s1n1 balta ile yaralad1 ! 
Cuma ak§am1 saat 19 su- • 

larmda Kar~1yakanm Hac1 1 
Hüseyinler mevkiinde bir 
adam kafas1m balta ile kafa 
tasmdan ag1r surette yarala
m1~br. 

Hädise Y ah sokagmda 88 
nvmarah evin önünde olmu~ 
tur. Bu yürekler ac1s1 i§in 
~evresinde ögrendiklerimizi 
yaz1yoruz: 

Bir müessesede amelelik 
eden Bayram 45 ya~la:mda 
bir adamd1r ve henüz otuz 

ya§larmda olan gen~ kans1 
bayan Meryemi k1skanmak-
tad1r. Kom§ulan ona, kkn
smm Käz1m admda birisile 
konu§tugunu haber verm1~-

lerdir. Bayram bu haberi 
ahr almaz teessürle birlikte 
hiddete de kap1larak gen~ 

kar1s1 i~in kötü bir akibeti 
zihninde tasarlamaga ba~Ia-

Cuma günü kom§u kadm
larla birlikte gezinmege 
giden Bayan Meryem, ak§a
mm saat yedisinde evine 
döndügü zaman kap1 önünde 
kocasma rastlam1~hr. 

Kap1 önünde kan kocamn 
ne görü1tükleri kimse tara
fmdan i§idilememi~sede her 
halde birbirine sert sözler 

etbkleri br. 

Bayram eline ge~en balta 
ile kansmm üzerine hücum 
ederek kafa tasmdan ve ba
§mm muhtelif yerlerinden 
ag1r surette yaralam1~; kanlar 
zavalli kadmm yiizünü kap
lam1§hr. 

Zab1ta hädiscden habcrdar 
olunca yarab dcrhal Memlc
ket hastanesinc kaldmlm1§
br. Yarahyan zab1tanm elin
dcdir. Hädiseye Müddei
umumi muavini bay Ali 
vaz'1yet etmi~tir. Yarahyan , 
cürmünü itiraf etmi~tir. 1 ___ ....... „_ • .,. ___ 

Mahkllmiyat J 

Tütün ka~ak~1ligmdan su~
lu Kirkagatr kazasmm Melin- j 
ge mahallesinde b~kkal Hak-

1 k1 oglu Mehmed Ihtisas mah
kemesinde yedi ay hapsine ' 
ve Afyon Karahisarmda alb 
ay sürgün kalmasma, 66 lira 
para cezasma mahkiim edil-
mesine karar verilmi§tir. 

. Zayi 
lzmir ithalät gümrügünden 

3019 No. beyanname ile 
pkard1g1m1z 3 balya bo§ 
~uvala ait 140138 No. ve 
30/9/934 tarihli makbuz kay
bolmui;tur. Yenisini alaca
iJmdan hükmü yoktur. 

l ~ yeti. Gazeteciler cemiyeti• 
~m:l'ii:.t:a~•„·a:::ilt:aJ~~. 

rir- Evren 1rmagv 1n10 her i1'1 
y I~ 

Dev)et memurlarmm aybk
larmm tevhit ve taaddülüne 
dair kanuna bagb cetvelin 
s1hhat ve ictimai muavenet 
veaäleti k1smmda baz1 degi
§iklikler yap1lmas10a aid ka
nun ile posta teigraf telefon 
kanununa ek kanun läyihala
rmm ikinci müzakerelerini 
yaparak kabul etmittir. 

k1y1s10da yap1lacak idro 

tesisatm tanzimine aid itil~' ' 
fm tasdikleri i~in olan i~ 
läfm olan kanunlarm ikillcl III 
müzakerelerini yapm1f " Yinede bu toplanbda hu

hudda ~1kan ihtiläflarm tet
kik ve halline müteallik 
Türkiye ve Sovyet Rusya 

tasvib etmi§tir. 
Kamut ay bundan soll~ > 

iktisadi buhran vergisi 1'' 
mukavelesi müddetinin alb 
ay uzatdmasi i~in imzalanan 
protokol ile Türkiye- Bulga-
ristan arasmda Sofyada im
zalanan protokolun Türkiye 
ile Yunanistan arasmda Me-

_ .... o1 ..... „-

nununa ekli 2416 say1b ~d 
nunlarm degi1tirilmesine 11 ~ 
kanunu müzakere eder;_ 
kahul etmi§ ve Pazart 
günü toplanmak üzere dl' 
g1lm1§br. -

[Yavuzun kahramanhg1) -eo-
tt 

vazifeyi ba1arm1~lard1. r d1 
Hamidiye Teodosya limanmdaki amb~b 

ki§la, lima tesisah ve sair yerlerini tabr• 
etmi~h. . )e 

Diger iki muhrib Odesay1 muvaffak1yet 
bombard1man etmi§ ve bir gemi batirsrt•f 

ve diger bir gemi de ag1r surette yaralamlf~ 
Midilli de trok it görmü§tü. Kabral1l 

gemi Neurosist limanmda büyük zayiat Y:f.f 
m1~b. Evvela limanda bulunan 14 muht ;. 
gemiyi topa tutarak yakm1§ ve habrm•t 0 , 

dan sonra limanda bulunan 20 petrol del'° 
sunu ate,lemi§ti. bit 

Bu depolarm yanmas1 1ayam dikkat ~ 
§ekilde olmuftur. Bir k1sm1 tehrin yUk't~ 
tepel~rinde bulunan depolar pathyarak 8 e' 
alan petrollar tepelerin üstünden akarak ~· 
hire dökülmü1 ve §ehri tamamile yak111•f ~ 

Nihayet bütün (gemiler itlerini bitirer ~ 
bogazm önünde birletmi1lerdi. Harb1n f" 
gününde bu kadar büyük i§ler yapar~k pi 
refli Türk donanmas1 süzüle süzüle bogal 
ge~f'rek 1stanbula varmifb. 

* • • ,o' 
Bir Türk zabiti anlabyor: Bu harb•11 p 

nunda bütün Türk bahriyelilerini bir •.;:~~ 
gördüm. Hepsinin gözlerinde büyü~ fd"° 
denizcisi Barbarosun hayali görün~Y01',_, 
Bunlar da damarlarmda onun ta,1d1J1 
ta11yorlar m1 ? c-


