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Mumaileyh cliyor ki : 
Hi~ bir miJletin hükmü al • 

bn, girmemek lngllterenin 
t1eli dü1turudur. lngi'i ~ mü
dafaa kuvvetlerinin halkm
lba huekti denizlerin ve do
-.Oman1n korunmas1n1 istih-

(Yavuzun kahramanhga] -37-

Y avuzun arka tarafinda bulunanlar da 
clenizin dibinde sim-siyah maini görmütlerdi. 
Hep bir ag1zdan: "Durunuz, durunuzl„ diye 
bag.r11maga ba,ladalar. 

Fakan Yavuz yolunu kesmemit mainlerin 
üzerine dogru yürümege devam ediyordu. 

Herkes gözlerinin önünde duran deniz 
canavar1na bak1yor ve ölümlerini bekliyorlarda. 

Baj'r11malar kumanda köprüsüne kadar 
gelmifti. Stlvari bütün makinelere tam yolle 
ileri emrini verdi. Makineler bütün kuvveti 
ile ileriye dog.ru i1lemeie ba,Iad1. Läkin ~ok 
ge~ kalm1§b. Birdenbire Yavuzun arkasma 
cehennemi bir gürültü ve görülmemi~ bit 
sars1nb oldu. Gövertede bulunanlar hep bir-
den yere 1erildiler. Yükseklere farlayan sular 
güvertede yere dütenlerin üzerine hir sellale 
aibi döküldü. Yavuz diniz ejderbasmdan kur-

tulamam11ti! 

F eliketli dakikalar 
ba§l1yor 

Y ~vuz ileri dugru yol almakla beraber 
maia, arka taraftan ~arpmab. ~imdi gemide 
harke1 acaba ne olacak deyi birbirine bak1-
yordu. 

Maamafih Y avuz ilerlemeie devam edi-

<:anlanacak 

Y eni l,nahiye müdürü 
BA Y CEMIL BURMAN 
Kuyucak nahiyesinde mef

kur faaliyetler gösteren bay 
Cemil Curmanm ~ok mühim 
bir nahiye merkezi olan Sul
tanhisara tayin ediP" ~ • 
memnuniyetle habr -~• ana 

r l k b" "'' alda . 
':s'a ·~ an 1r „ d" . . 
k 1 • •. • lnu ar apn 

~o e ver•~ . b" f 1. h 
. 911 ar aa ayet sa-

as1 f b'J b . . J. : o a • en u tmn na· 
.... yede de bay Cemilin daha 

1 

parlak muvaffakayetler elde 
edecegini mubakkak say1-
yoruz. 

FRANSIZ -

( HaJk1n Se1i ) Matbaa11nda 
Ba1ilm11hr 

TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

CEZASI 
SOVYET ANLA§MASI 

tanbul müsevileri basketbol 
tampiyonu oldular 

• : 
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. Türklerie Kar§1 · Kar§ya ! 
Türk~eye <;eviren : ~ ' 

RE~AT ISANLI ~ 
-46- ~~M~~ 

kurtul111ak istiyenler, ingiliz 
fi~eklerinin barutunn yutarak hararet 

lerini yükseltivorlard1 ! 
w ol 

• Eeki arkada,lardan bir fngiler olduklari yerlere m1h-
~oklar1 daha ebbediyen bi- lamp kalm1§lard1. Bu iki kor-
rinci hatt~ yukar1Cla kalm1§- kun~ hem§ire hergün ge~tik-
lard1r. ~e biray daha büyüyorlardt: 

13 Temmuzda, bizim mm- Kanh zayiat ve hezimet. Ka-
~ . 
takam1zda da Kerev1z~ere- nay1p duran Gelibolu yara-

„ ~ ~e!1 s1kmak i~in bir te§ebbüs Slnl tednvi etmek i~in Müt-
yapml§ ve benim bölügüm iefikler ~ok zahmet ~ekecek-

.. , feci surette bi~ilmi§ti. Bizim lerdi. „ 
tak1mda simdi eskilerden bir Onba§mm bu feci görü§ 
~. . 
tek ben kalmt§hm. Onba§I- ve tasvirlerini b1rak1p Fran-
l~r, ~avu§lar, neferle hep k1- s1z top~u zabitinin habrala-

• · zfl el<mi ~ogaltmi§lard1. Mun- rma devam edelim : 
>! drostan geien Bala§ 'isminde 400,000 Fl~EK YANIYOR! 

.bir ~~aVU§la ahbab oldum. 14 Temmuz ~arflamba -
Onun' da 7 Agustosa kadar Bugün, milli bayram1m1z ol-

. . ya~amas1 mukaddermi§. dugu i~in umumi istirahat. 

= D) a ~ tD 
Q. = .... ..... ...... 
tD -... 

= .... 
'l'okat 

- Dün Ali sana tokat 
vurmu§. 

- Evet bir daha vuramaz. 
- Neden? 
- Yarm seyahata ~1k1yor. 

J)e1ni~ler ki! 
lhiyar bir me§eye demi~ler 

ki: 
- Bu balta sana ne kadar 

zulumediyor. 
- $ikäyet edemem sap1, 

bendendir, demi§. 

Göze görünn1e kaza
lardan 

iki ahbap kar~1la§hlar: 
- Bu ne hal yahu? .. Ka

fa, kol kmlmt§.1 
- Karimla dögü§tük 

Osmanl1cadan 
TÜRKc;EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

G 
Gayrimuhtemel - Olamaz, 
Jhtimal - OJabilirJik, ola

s1hk, olasal, iktimal (T.) 
ihtimali - OJas1k, iktima 

lig 
Ademiihtimal - Olamaz

hk, olas1zhk 
Gayri mutab1k - Uymaz, 

uyu§maz 
Gayrimuhuti - Dikba§ 
Gayrimümkün - imkän-

s1z 
Mümkün - imkänh 
imkän - imkän (T. Kö.) 
Ademiimkän - imkäns1z-

hk 
Gayrimünasib - Uygun-

suz 
Gayrimünbit - <;orak 
Gayrimüsmir - Verimsiz 
Gayrimüstr kar - .Dursuz 
Gayritzbii - Yami; 
Gayz - Hm~ 

" ·. GELiBOLUDAN KURTUL- Türkler de bizi rahat b1rak-
„ MAK t<;lN&KÖR OLAN- tilar. Fakat saat 76,30 da, 

- Allzh, Allah„ Eh, onun 
1 da kmg1 varm1? ,. 

- Var: 1 

Gairnp - K1zgmhk 
Gazap etmelc - K1zmak 
Hiddet - Öfke 

·· LAR V ARDI bir ingiliz monitörü, Saros 
Eski bisiklet~i sihhiye ~a- körfezinde ba~tan k1stan de-

. yufunun yeainde §imdi iri mirleyerek Erenköyüne on 
... bir· ·siyah varki kimse ken- tane 30 bu~ukluk mermi at-

.; disini görmezse §Üpheli yara b. Bu, F aaliyete ba§hyan ilk 
lara tüfek yagi sürüyor. Hu- monitördü. Erenköy, <;anak 
radan kurtulmak istiyen bir kale Bogazmm Anadolu k1-
talom budalalar, lngiliz fi§ek y1smdaki s1rtlara tak1lm1~ bir 

:-. lerinin i~indeki kordit baru- mukaddes kasabad1r. (Eren-
:· · 1tunu yutarak hararetini yük- köyünün kutsiligini Frans1z-

seltmek, hastalanmak istiyor lpr galiba isminden ~1kar1-
lar. . yorlar. A. D. ) Gelibolu ya-

Bir ~ukurda birka~ sefil, rimadas1 ve Bogazm üstün-
• iki · süngülü nöbet~i tarafm- den a§1rma suretile ablan 

. göz bapsine ahnm1~ bekleni- mermiler, ya ~ok uzun, ya-
yor. Kabahatleri, gözlerini hud ~ok k1sa dü~tü. 
tedri~ep görmez bir hale Avrupa tarzmda yap1lm1~ 

t ·getirmek i~in F ransadan bazi evlerin beyazhg1 ye~il s1rtla-
. kimyevi maddeler hetirmi~ rm ortasmda gayet iyi görü-

1 o]malaridir. nen kü~ük ~ehre hi~ bir isa-
. Oniara bu akh ögreten bet vaki olmnd1.' 

Mzurier i!;minde biri, gözka- 15 Temuzdan 19 Temmu-
kaklar1 bn asidle yakarak za kadar -Piyade faaliyeti 
büsbütÜn kör olmu~tu. Bu olmadan kar§1hkh top~ atesi. 

,. - korkaklar ve al~~klar sonu- Bir Türk mc.misi V. kumsa-
~. \ kadar müc~deJe edemiyenler hndaki bir ingiliz cepaneli-

cli. Vapt;kl cürüm, Gelibolu gini tutu§turdu. Y anan 400000 
y~nm adas1ndaki deliligin bir piyade fi§egi, bize güzel bir 
netlcesi idi. donanma gecesi manzaras1 

·T emmuzdan sonra takri- seyrettirdi. 
ben l:>ir ay müddetle hi~bir 18 Temmua ak§am1 bir 

·harekette bulunulmadi. Dört- Türk mermisi gece bir lngi-
te· ü~ünün ayakta duracak liz cepaneligini tutu§h1rdu. 
hali kalmamJ§ olan askerler- Bozcaadaya istirahata gi-
le delice cephe hücumlan den bir Framsz taburu vapu

ra binerken Türkler tarafm-. •· yapmamn faydas1zhgt anla-
tdm11ti. Bu askerler madde· dan bombard1man edildi, 20 
ten ve manen harb ve her- ki§i öldü. 40 ki~i yaraland1. 
bat olmu~lard1. Art1k onlarla f Arkasi var J 
taarruz etmenin katiyyen 

.: imkim yoktu. May1stan tem· 
muz nihayetine kadar ugra
d1itm1z zay1abn bilin~osu o 
k~dar korkun~tu ki kimse 
bunu dü§Ünmek bile istemi
yordu. Seddilbahir ~ikmazm1 
geni§letmek kabil olmam1§tI. 

Saros körfezi boyunca nefes 
almak i~in yap1lan ingiJiz 
hilcumlan da sökmemi~ ve 

Fayda 
Yazm s1caklarmda mini 

mini ha§aratm verdigi büyük 
rahats1zhklardan kurtulmak 
ve tath bir uykuyu ancak 
Hasan Faydas1 temin eder 
$emsi Hakikat Ucuzluk ser
gisinde her halde oldugu 
F aydnlarda da ~ok faide 
vard1r. 

Türkiye 
• 
Izmir 

Ziraat bankas1 
§Ubesinden: 

17 /4/935 tarihinde kapah)arfla ihaleleri yapilacag1 3113/935 
te Y eni As1r, 4141935· te Anadolu, 8/4/935 te Milli Birlik 
ve 12/4/935 te Anadolu gazetelerinde ilän edilen Yunanh 
e~v~linin ihaleleri 13/5/935 tarihine pa'!arhga b1raktlmt§hr. 
Saht gayri mübadil bonosu veya pe§in para ile nakten ya
p1hr. K1ymeti muhammenesi iki bin Jira veya daha ziyade 
olan emvalin ihaleleri katiyeleri istizana tabidir. Malm sabl
d1ga sen'eye ait devlet vergi ve belediye resim vesair bütün 
m~sraflar OlÜ§teriye aittir. istiyenlerin yüzde yedi bu~uk te
minatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Z1raat banka-
11na müracaatlari. 1150 

- Neresinde? 
- <;ok sevdigi 

rahisinde! Ba§ima 
da„ .. 

"farif 

büllur sü
f1rlatm1~b 

üen~ k1dar arasmda: 
- Celilenin yeni yapttd1g1 

kostümü gi>rdün mü? 
- Gördüm ... 
- Nas1l? 
- Kendisi gibi... 
- Vah, vah.„ Y az1k k1z-

cagazm paarasma! 

Okurlar1m1za 
Bugün okurlar1m1za büyük 

bir heyecan ve merakla 
okuyacaklan 

ilk isyan 
VEYA 

Bir Bizans fahi~csinin 
kanh 1naceras1 

Yazan: ADNAN BiLGET 
<;ar§amba günüde bay Faik 
$emsipdinin 

1 
Fen ölüme 

1 C:d~~~bm~ra~a~~!~ 
teressan bir tercümesi. 

~imdiye kadar alh sahi
felik büyük formas1 (20) 
paraya sahlan hu faydah 
kü~ük kitaplar, Cumaerte-

sinden itibaren okurlar1mda 
sekiz büyük sahif e olarak 
paras1z ~verilecektir . 

Bu suretle (Halkm Sesi), 
okuyucularma, her hafta ya 
16 büyük sahifelik ü~ kitab1 
veya 24 büyük sahifelik iki 
kitab1 paras1z vermege mu · 
vaffak olacaktar. ( Halkm 
Sesi) Cumartesinden itiba
rcn ~ok faydah ilävesi ile 
birlikte yalmz (100) paraya 
sattlacakbr. 

Nazar1 diklcate 
K1ymetli ve ugurlu seyyar 

beilerimizden mütekaid .$ev
ket Bütün Erden tayyare bi
Jeti alanlar her zaman sevin
mi~lar?ir. 

Bunun i~in bu milli ve 
vatani müessesemize yard1m 
ve kendi ~eref ve saatedi
mizi temin etmek istiyen 
okuyucularim1za Bay .$evketi 
(3256) numaradan aramanm 
ta vsiye ederiz. 6-1 

1 Hiddet etmek - Öfkelen 
mek 

Gaiub - K1zgan, k1zgm 
Cazal - Geylän 
Ga~anfer - Aslan 
Geda -Dilenci, yoksul 
Cehvare - Be§ik 

(Arkas1 Var) 

lzmir 13irinci icra memur
lugundan: 

Hasibe, Meräiye ve Neci-
benin N aileden alacag1 olan 
paranm tcmini istifasi i~in 
haciz altma alman Dolaphku-
yu mahalJesinin Dagh So. da 
yedi numarali kap1dan i~eri 
girilince zemini Avrupa kari 
plaka ta§la dö~enmi§ kü~iik 
bir avlu sokak kak1smm sol 
cihetinde hnla ve biti§iginde 
bir mutbah ve sekiz ayak 
ta§ merdiveple binaya giril
dikte kü~ük bir sofa ve so
fanm sagmda kü~ük bir oda 
ve sofadan kü~ük üir merdi 
venle yukan ~1klld1kta bia 
sofa ve iki kü~ük odau iba
ret evin k1ymeti muhammi
nesi itibarile muhammen 650 
lira kiyetten be~tc bir hisse 
ye isabet k1sm1 6/6/935 tari 
binde Per§embe günü saat 
onbirde a~1k artirma snretile 
sahhga ~1karilacakhr. Bu 
arbrmada sat1~ bedeli mu
hammen k1ymetin ·/. 75 ini 
bulursa en ~ok arbran istek 
lisine ihaleiolunacag1 ve bu~ 
lunmad1g1 takdirde sab~ on 
be§ gün naha uzatilarak ikin 
ci arhrmas1 22/6/935 tarihin 
de Cumartcsi günü saat on 
birde yap1lacakbr. Bu arbr
mada hnhcuz gayri menkul 
hsisedc ·/. 75 lnymet nazan 
itibare almm1yarak en ~ok 
artiran isteklisine ihale cdi
]eccktir. I~bu gayri menkul 
hisscsi iizerinde herhangi bir 
~ekilde hak talebinde lrnlu
nanlarm tarihi iländan itiba
ren yirmi gün zarfmda vesa 
iklerlie birlik te dairemize 
müracaat; etmelcr läz1md1r. 
Aksi takbirde haklan tapu 
sicilile sa.bit olmayanlar pa 
~alarm payla~masmdan d1~ar1 
brak1lacaklar. 

·/. 2 hu~uk dellaliye mü~e 
riye aitt:r. ~artnamesi 2115/ 
935 tarihinden itibaren her
kese a~1k bulundurulacaktar. 
Arbrmaya i~tirak etmek isti 
yenler ·/. yedibuirok pey ak
~alarile birinci icra dairesinin 
35/205 dosyasma müracaat 
meteleri ilän olunur. 

~tl-~:._,„„ •• „ 
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VENIZELOSUN 
riib MARiFETLERi 
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Saray1n hatiralar1 hep böyle )1a1an yanh~ 
~eyler dolll 

Ve Yunan hükumetinin ~ikä i defa tersine ge~mi1ti; f 
yetleri kar§ismda i§in ' i~inde dü§man kuvvetleri tarafm 
Alman altim var devip kesi ~iddetle takib edildigi 
yordu. de ... 0 gün, Pariste Sei 

Sirbistam i§gal eden Al- seferini teklif eden politikl" 
man ve Bulgar kuvvetleri c1lar hayli ter dökmü,Ierdit· 
Yunan hudutlarma dayanm1~ itiläf ordusu, Alman- Bull" 
lardi. itiläf devletleri, korku- kuvvetleri tarafmdan tei:; 
yorlarda. Yunan hükumetine lenmeden vapurlara binlll 
sordular: imkämm bulabilecek mi~ 

Birka!' gün evvel Atinad~ - Biz Makedonya ve Se- l" 

Alman ata4:emiliteri, Yu°" 
lanigi tahliyeye ba~larsak siz, hükumetin: Alman batkO" 
Alman - Bulgar ordularmm .-itl 
bu esnada bize hcum etme- mandam Eon Falkenha1-: 
lerine mäni olur musunuz? bir notasmi varmi1ti. ~ 

Yunan hükumeti bu hu- manlar, Saray ordusuolll' 
sta teminat verince Briand silählari almmadigi takdi~ 

hududu ge~eceklerini bildf ile milJiyetperver F rans1z ga 
h riyorlardu zeteieri bundan Fransaya a j 

karet manas1 ~ikardilar. Bu telgraf, Ytinanistao 

S istikhali itibariie kat'i bit Taray hallratma göre, e-
. heyemmiyeti haizdi. Ahnd' 

länikteki lngi)iz ordnsu ku- larm bu tehdidi kar§istnd„ 
mandani ingilterenin 8 birin 

Krahn kainbiraderi fmparl"' cikänunda Seiänikteki kuv-
tor Vilhelme sahsan mürac:.t' 

vetlerini geri ~ekecegini ken atten ba§ka yapacak· birt'f 
disine bildirmi§ imi§, Bu olsa yoktu. Bu müracaat lO biri' 
olsa yeni kuvvetler ihracm- cikänunda yapilmt§b: Buodll 
dan muvakkaten vaz ge~il- üzerine Kayzer, ordusUll' 
mesi olabilir. Saraym habra- dut"' 

Yunan-S1rb hududunda laz1 hep böyle yalan yanh~ „„„„ 
mas1m emretti. Kral Kos....-

~ey lerle dolu. tinin bn te~ebbüsü, yaloal 
Lord Ki~ner, S1rplar mag- b" 

luiib olduktan sonra Selä- tamamile ric'at halinde 
lunan itiläf ordusunu rnab"' 

nige i;1kanlan kuvvetlerin k,J-
volmaktan kurtarmakla 

yedi piyade f1rkas1 yani 90 maddi: ayni zamanda fr...-
bin ki~i ile takviyesini Fran- sayi büyük ve derin bir bl"' 
s1z bs§kumandam General caletten kurtarmak suretil' 
Joffree teklif etmi§, Joff ree harbin sevk ve idaresi U..-
kabul etmemi~tir. [O zaman rinde de maddi bir tesir hO" 
Ki~ner, Atinadaki ingiliz sule getirdi. 
ate~emiliterine itiläf ordulari k,.J 

Garibdir ki Pariste , Selänigi tahliye ederlerken . . ~ 
lehinde bir tek ses bile ·~:; 

Yunanhlarm Alman - Bulgar medi. Müte!lekkir ve min...-
kuvvetlerini hudutta tutup tar olmasi läzim geien Sa„1 
tutm1yacaklarm1 sordurmu~, ,_.., 

ise,· kendisini feliketten • .,... 
Yunan hükumeti, Kral ve er- taran adama. kar§t dü§m.,, 
kamharbiyesi ; bunu yapmag1 hkta devam etti. .. , 
kabul etmi~ler; fakat Fran- · .,_. · 
s1zlar, Yunanhlarm tekliflni "" "' 
reddetmi§lerdir. (Venizelosun marifetleri) 

14 birincikänunda, Saray, Yazmakle neticesi.: Oo-
Sirb - Yunan hududunu bu - Sonu 4 üncüde - f""' 

e.: ~-~·.:J ~ „ .~,,,,;;;z.a .-.„~::=JQYM;c?i9il!'!'ZPS"'' ... _' 

.. 
, [Yavuzun kahramanlag1) -38-

yordu. Ancak birka~ yUz metre ilerlemi~tikl, 
bu sefer Yavuzun yan tarafmdan mütbit b&t 
taraka i§itildi. ikinci mainin patlamasiyle v•; 
vuz bir daha §iddctle sars1ld1. Vaziyet ~.~i, 
nazik ve tehlikeli idi. Koca gerni hafif P'" 

surettc yana batm1~b. Bereket versin per"•" 
nelerc bir~ey olmamt§h. Gemi bütün sür•11 

ile ilerliyordu. Birnz evvel MidiUinin imd,-
dma gitmege ~ah~an Yavuz fimdi kendl 
vaziyetini kurtarmaga ~ah~1yordu. Berek,t 
versin Y avuzun vaziyeti §imdilik iyi idi. 

Midilli arhk kendi haline b1rak1lrru~b · ·' 
Onun kurtulmak ümidi hi~ yoktu, ~ünkü per' 

vaneleri k1nlm1§, makinalari itlemiyord•' 
ald1g1 main yaralarmm tesirile batmasa bile, 

· hareket edemedigi i~in dü~manlar taraf1nd,., 

batmlacaktt. Sonra deniz adeta bir main t•: 
last idi, saga sol her taraf bu korkun~ deoil 
ejderleri ile dolu idi. Eger Yavuz bir par~ 
daha geri gitmi§ olsayd1 belki birka~ mai0' 

daha ~arpacak ve denizin dibini bulacakh· 

DÜ§man·· muhrib~ ve 
tayyareleri hücuma 

ge~iyorlar. 
ingiliz muhrip ve tayyareleri 

-~------------
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1 Zengin 
1 Olmak 
~ lsterseniz ~-!!~~~~~==~ 

~ ( Halk1n"'Sesi ) 

Biletle · • • IZ 

Mutlak 

1 ~iCl++c>H<>t~+c>tt+c>t'mi+c)H(i.t:iöi'.:t(»);iC . S1hhat, kuvvet, 

• 

: Beynelmilel Paris panay1rm1 ~ 
~ . d. . ~ 

Y cgftne ilttc1 FE Ri „r kuvvet !jurubudur 

~ ~ z1yaret e 1n1z * 
~ 18 MAVISTAN 3 HAZIRAN 1935 E KADAR ~ 
~ F'azla 111all1nu1t aln1ak i~in izrnir Frans1z 1c. 
~ Cenera] konsolosluguna vcya lzrnir ~ 
~ Frans1z l 1icarct Odas1na n1i.iracaat ~ 
~~*«*«»«»:«*«~«»«»«»«»««»«» 

lttiiyonlar arkasmdan ko§anlar ' 
~i~ango biletle [M•J } k• sinden al 
ni Ke~ecilerde l yon ar i§e mahd1rJar 

En büyük ikratniye ( 200,000) lirachr 
d ~irndiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 
~fa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 

P?angosunun gayet :zengin bir surette yaptlnn 
: andan anla~1lau~ttr. Bir~ok vatanda~lar1m1z1 
'ytr ay1n u 11_ » rin_de ~engin eden ugurlu (MiL-

ONLAR Kl~ESI) nden biletlerinizi tedarik el

ltleniz menfaahmz iktizasmdan oldugu biltccriihe meydana 
~1krnas1d1r. 
Ta~ralardan talep ~dilecek biletler derhal ve muntazam 

•urette ve taahbütlü olarak posta va -;1tasile sevkcditecegini 
llluhterem mU~terilerime ilän ederim. 

Milyonlar Ki§esi Sahibi 
HAYRi DÖLEK 

Ucuzluk Sergisinin Y e n i 
~e ·itleri 

VE 

Büyük Tenzilit1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~lar1mz1, hediyeliklerinizi c~i 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

Sen1si Ha k i ka t 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 

t Sayg1deger mü§terilerimizden gördügiimü:r. biiyiik ragbet 
tn ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~tfitler getirdik. F'iatlar1m1z ~ok ucuz olmakla bcraber pa
har]~khk yorulmadan tuhafiyeye ait biitün iht ya~larm1z1 ve 
td1yeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagm1z mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak 0Jursan11 

geri getirir paramz1 tamamen al1rsrn1z 

Satt~lannnz her YakJt nn1hayyerdir 

lYavuzun kahramanhg1) -39-

~i~illittin vaziyetini görmü§lerdi. Yavuz Mi
h~hden uiakla§mta derbal Midillinin üzerin 

Ucuma ba§ladtlar. 

, Lakin Midilli hem tayyare hem de muh
rtplere ate§e dcvam ediyordu. Zavalb Midilli 
b?n dakikalar1m ya§arken dü§manlarnda ka-
111 oldugu kadar zarar vermcge ~ah§1yordu. 
b ayyarcler hi~ durmadan Midillinin üzerinc 
oinba yagd1riyorlard1 

lVlidilli nihayet babyor 
. Yavuz Miclilliden uzakla~mi§ onu tama

llliyJe yalmz ba§tna barakm1~b. Bir taraftan 
~ld1g1 yaralarla ve diger taraftanda tayyarc
t tle ugra§iyordu. 

I Ainiral bogazm dibinde bekliyen torpito
ara §u emri verdi: 

f Derhal Midillinin bulundugu yere giderek 
e tad1 kurtarm1ya ~ah~m1z. 

Torpitolar emri ald1ktan sonra bütün 
'iir'atlarile Midillinin oldugu tarafa ko§tular. 

Midilli gettikr;e babyordu. Hatta k1~ ta
ttlf} bile suya gömülmü~ bulunuyordu. Dü~
~~~ tayyareleri ve gemileri bizim torbitolarm 
l 1~llliye dogru geldiklerini görünce hücum
'l.~t1ni büsdütün arbrd1lar. Büyük toplarla bi-
'l.~'ttl torpitolarm üzerine ate§e ba§lad1Jar. Va
lYet gittik~e nezaket kepediyordu. 

FERiT kuvvet §urubu 
Beyin, Mide Kemik ve 

Smirleri kuvvetlendirir 
Romatizma, Ademi ik
tidar1 izale cder. 

Büyümesi ge~ kalm1§ 
gen~ k1z ve ~ocuklarm 

büyümesini temin 
eder 

V crem ve veremc isti
dad1 olanlarm kullana
caga ycgäne kuvvct ve 
kudret iläc1d1r. 
BÜYÜK 

Sisesi • 

Kur u~tu r 
Her cczane ve ecza 

depolarmda bulunur 

Merkez S Fe •t 
Deposu 

ÜKS L 
Az zama 

rak1s1 
za 1 

• 
F Eczanesidir 
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l{i~esin<len: Ahn1z . 

'fcJcfon: 34!l7 

(.":orakkan1 H•34- No. 
Hasan '"f'ahsin 

~:tclbt:tdcbtc*.*-.~-***-1ddc~-~ 

1 « Sünnet. (:i~ek A~1s1 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 

« PANSUMAN, ~IRINGA 
~ i~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. lt . 
~ ELHAMRA sinemas1 yanmda ~enhan No. 6 S. 
~~~x~m~~..-~~~ 

Poker Play 

Her venle satdir. ~larkava dikkat 

· lerin En Tazesini 
0 
~ 

"-< 
3 
0 
:3 

~ --Q.. -"1 -3 „ 
-· --("tl 
"1 ·-



Sahde 4 

........ kanl1k 
alii.mat istedi 
Dikili Muhasebeihususiye

sinde ~1karilan suiistimalin 
soö aafhas1 hakkmda i~eri 
qler bakanhg1 valilikten ma-
11imat istemi~tir. .„ 
Muhtarlar 
Kursu 

Yakmda toplanacak köy 
muhtariar kursu i~in haz1r
bklara devam ctmektedir. 
Kursda bütün daire direktor
lugu, kendi branslanm alä
kadar eden mevzularda kon
feranslar vereceklerdir. __ _.„. _ _. __ 

Kamyon 
Kazas1 

Seferihisar yolunda devri-
. ~en 19 numarab kamyon tah 
kikabna birinci sorgu hakim
iiginde ba~lanm11tar. $oför, 
evvelce yap1lan ke§fe itiraz 
etmit ve yeniden bidise ye
rinde ke,f yap1lmasm1 iste
mittir. Sorgu hakimligi bu 
itiraz1 kabul etmi,tir. .... 

Bono 
H1rs1zl1g1 

lskin bonolar1 tahkikab 
ikmal ediJmittir. Bu hafta 
i~inde lstanbuldan dört §ahit 
ifadeJeri almmak üzere fz
mire getirilecektir. 

ingiliz 
Gazetecisi 
~ehrimizde tatkikat yap

makta olan fngiliz ga7r' 
bayan Lily J( • · 

arafbr1J1ft' 

„ 

( Hallun Seai ) 

Atina Divan1harb1 Venjzelos, Plastiras, Kun 
duros ve Canokokisi ldama Mahkum Etti 

Atina :; (A.A) Harb divant \ 7enize]os ile Plastiras, Kunduros ve 
C.anokokisi ölün1 cezas1na 1nahkün1 etn1i~tir. 
s ~q '.!~ :~111 s ~~ ~;i, r;: '·~ ::f~ ::;~ [•1 

Yugoslavyada 1 C. H. Partisi Büyük Kurultay 
Se~im , haz1rl1klar1 
ffaztrliklarl Ankara, 5 (A.A) - Büyük Kurultay haz1rhklan i~in 

ard1 ardma toplanmakta olan Cumhuriyet Halk partisi idare 
Belgrad 5 (A.A) - Se~im heyeti dün, Kurultay i§leri ile beraber eli~deki parti i§leri-

hakkmdaki ilk duyumlar, ni de bitircrek dört y1lhk ~ah§ma devresine son vermi§tir. 
yüküm listesinin parlak za
ferini göstermektedir. 11 Poli-
tika gazetesi„ kral Aleksan
drm ölümünden sonra yap1lan 
bu se~imin, tarihimizin bir 
önemi oldugunu söyliyerek 
diyor ki: 

"Memlcket, hayat §artlan
nm düzeltilmesini, idare ma-
kinesinin kolayla~br1lmasm1 

ve ulusal birligin korunma
sm1 istiyor.„ 

~·--

Venizelosun 
Marifetleri 

- Ba§taraf1 2 incide -
kondi aklmca en büyük kur
nazhk kendi kabahatlar1m 
ba§kalarma yüklemektir. Bir 

~ok seneler, bunu becermegc 
muvaffak oldu. Daha dogru-
su hadiselere bu mesele de 
onun imdadma yeti~tir. Fa-
kat Anadolu hczimeti her 
kesi gösterdi ki Venizelos 

hi~ bir i~ini dü~ünerek te§1-
narak cn saglam bir 1 

• 

istinad cttirP~ ' 
gildi„ 

Bulgar kral1 Kars zelzelesi 
münasebetile teessürlerini 

bildirdi 
Sofya 5 (A.A) - Kral mü§aviri bay Gr~ueff ile d1§ i$leri 

bakanltg1 genel kätibi bay ~i§manof; bugün Türkiye büyük 
el~isi bay Ali ~evki Berker'i ziyaret ederek, Kars debremi 
yüzünden kom§U ulusun ugrad1g1 feläket dolay1sile kral ve 
Bulgar hükumetinin samimi tesirlerini bildirmi§tir. 

Samson Halkevinde zehirli 
gazlar hakk1nda konf er ans 
Samsun 5 (A.A)- Halkevinde kalabahk bir dinleyici kar

§ISmda doktor Saläheddin taraf mdan zchirli gazlar ve 
korunma ~areleri hakkmda iki saat süren uzun bir konferans 
verilmi§tir. 

italyan kabinisinin kabul et
tigi yeni yasalar 

Roma 5 (A.A) - Kabine dünkü täplantismda bir ~ok 
layihalar meyamuda i§~ilerin ihtiyarlik vc sakathk sigortas1-
na mecburi kalan 29/6/933 günlemc~li Cencvrc ar§mlusal 
mukavelesini tastik etmi§tir. 

Digcr tastik ofw yasalar arasmdn her ii~ yabanc1 filme 
kar§ilak b"t 1lusal filim gösterilmesi hakkmda 
SJT''" :hr. 

reni bir tayyare 
manesi kuracak 

:>vyet heyeti bura müesselerin-
• bir tayyare molnlara döküm;t

yapmt§br. 
1•.;.· 
lllull 

11;:1 
h „.11 

S May1s 
,..alebe 
~nlikleri 

· sene yapalmakta olan 
•s Orta mekteplcr ta

yram1 clün büyük bir 
1dc icra edilmi~tir. 

talebeleri istiab 
· geni§ bir yer· bu· 
dan bu sene bay
uhtelif mmtakada 
l·arnr verilmi~ti. 
1natlar mektebi, 
'nz enstitüsü, 

·bi ve Ameri-
Bal~uva 1hca
Erkek liseleri 
t' Erkek mu-

Buca, Kat·
Orta mek-
'<.o~u ala-

·-

, 
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iKt Ni~ANLIYI SOY ANLAR 
~~~~~-------~-oo----~---~----~~~-

"Para yok" diyince elbisele
rini al1b gitmi1ler 

istanbul (Hususi) - Hür- i nitanhmn ev adresini ve te-
riyet tepesi ile Kigdhane lefon numars1n1 alark doi· 
arasmda garib bir vaka ol- ruca Sar1yer jandarma ku· 
mu,tur. Bay Mahmed Ali mandanbjana gitmit1 vaziyeti 
admda bir delikanh, ni,anh- anlatm1,br. 
s1 ile birlikte gezerken kar
§•larma ~1kan dört kitinin 
taarruzuga ugramiflar ve el
biseleri elmarak i~ ,ama§ir
lara ile b1rak1lm11lard1r. 

iki nifanhnm if adesine 
göre; bu ~ift ak§am üzeri 
Hürriyet tepesi ile Kig1d
hane arasmda gezerlerken 
dört adamla kar,1la~m1§lar
d1r. Me~hul adamlar Mehmed 
Aliden para istemi1ler: 

- Param yok ... 
Deyince üzerine ~ullanarak 

elbiselerini kadmm da man
tosunu soyarak ka~m11lard1r. 

Jand; rma kumandanhg1 
tahkikatla me1guldür. 

iki ni§anh karanhkta ÜfÜ

yerek evden gelecek elbise 
ve mantoyu beklerken, diger 
taraftan birka~ jandarma 
derhal bu me~hul soyguncu
lan aramaga ba,Iam1§lard1r. 

Aradan bir saat ge~tikten 
sonra ni§anh Mehmed Alinin 
evinden bir tak1m elbise, 
ni§anhyada bir manto gel
mi§tir. iki ni,anli evden 
geien elbiseleri giydikten 
sonra bir otomobil ile Sari· 
yer jandarma kumandanh
gma giderek ifade vermi§
lerdir. 

Hava kararmaga batlarken 
oradan ge~en bir jandarm!l 
devriyesi iki gencin i~ ~a

ma§1rlara ile ~altlar arasmda 
oturduklarm1 görmÜf ve so
kularak: 

- Bu ne bal ... Bu kaya
fette burada ne yap1yorsu
nuz? 

Demiftir. 
Bay Mehmed Ali vak'ayi 

devriyeye anlatmtf ve kara
kola giderek haber verilme
sini, karakol vasitasile evden 
elbise ve manto getirilmesini 
istcmi§tir. 

Jandarma devriyesi iki 

---'!]··---
Altinordunun 

Telebi reddedidi 
Birinci dere lik ma~cla 

nizami ,ekilde oynanmlf ve 
AJbnordunun malibiyetile ne• 
ticelenmi, olan Albnordu 
K. S. K. ma~101n tekrar edil· 
mesi hakkanda Albnordunua 
mintakaya müracaat ettijini 
evvelce yazm1tbk. Albnordu· 
nun bu ma~ bakk1~daki iti· 
raz da f U idi: 

Dört kulüb liklerden ~ekil• 
mit oldugu halde seremoni 
ile yap1lan ma~lann teluar 
edllmektedir. Bu ma~ta ayai 
haftalar i~inde oynanm•fbr· 
Diyordu. 

Dün toplanan m1ntaka he' 
yeti bu i'i de k6kiinde• 
helletti. Ve Abnordunun id• 
dias1n1 varid görmiyerek red
dine karar verdi. 

Salibli Ticaret ve Sanayi 
odasmdan: 

f smail Asaf Soydam Tica"' 
ret unvanile Salihlide mtar 
yon civarmda mektep aoka"' 
gmda palamut~uluk ve malr 
sulib arziye ticareti ya.,
m~maileyhin bu unvanuaJlll 
kanun ticaretin maddei ...... 
susas1na tevfikan sicilin 1~ 
numarasma kayt ve telP' 
edildigi ilin olunur. t299# 

fzmir Birinci lcra MelDllS' 
lugundan: 

Bir bor~tan dolay1 taaci' 
altma al1nan koltuk, ka~ 
hab, aynah dolap ve1ai.' ~ 
ya a~ak ve ikinci artl"""". 

suretile 9/5/935 per~ 
günü saat 13 te Yeni JDU"':. 

yede bedesteninde -~ 
~1karilacaktir. latek~le~J 
gün ve saatta mabaJll"'."' ... 
haz1r bulunmalar1 ilin ,;~ 

l 

[Yavuzun kahramanhga] -40-"" 
Bizim torbitolarau toplar1 kü~ük old~ 

dan ingiliz gemilerine mukabele edellll1 .... 
lard1. Bir arahk bizim torbitolar1n arka t, 
f 1na bir dü1man mermisi isabet etti. • tl 

Buna ragmen karaman Türk gemiletlot 
yük bir cesaretle bu cebennemi ate1e d jf' 
saldmyorlar ve ald1klar1 emir mucibince 
dilliye yard1ma ~ah,1yorlard1 

Tayyare muhare...-' 
ba1l1yor 

Bereket versin ki <;anakklede 
bulunan tayyarelerimiz tam -zamanand• 
Janarak dü§ma tayyarelerine bßcuma 
m1§lard1. 

Bizim tayyarelerin geldigini gören 
tayyareleri Midilli ve torpitolan bl 
onlara dogru gittiler. Havada birbirilli 
layan ve kavgalatan kuflar gibi u--~-

lard1. Mitralyoz atetinin sesi gemilercl" 
i,itiliyord u. . !..I 

Nihayet bizim tayyarelerden bilir' 
dü1man tayyaresini düfürmege muvafftlJ 
lngiliz tayyaresi alevler i~inde bit 
gibi denize düferek kayboldu. _ ...J 

Torbitolar1m1za hikum eden d~ III 
mileri hücumlann1 arbnyorlarda. Geifl 
milfkilata raimen Tilrk 1ivarileri 


