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1 Bagc1 ! Gözünü A~ ve ~ 

1 <;ok ~;g !~~!?~~,:!~" ~~~a~ sonra hava- i 
l~r da 1smmaga ba~larsa Pronos maraz1 ba~ gösterir. ~im- U 
d1ye kadar birinci gökta§ml yapmah idi. Yapmad1 isen ~ 
Y~t1m kilo gökta§m• ak~amdan erimek i~in bir f1~1da elli n 
kalo suda erimege birak. Ertesi gün yanm kilo eyi kireci ~ 
a~ar azar su dökerek (100) kiloluk bir fw1 i~inde clli ~ 
ltilo su ile yava§ yava§ söndür. Gökta~nem suyunu kire~Ji ~ 

~ su i~ine yava§ yava§ ak1t ve kan~tir. ~ 
~ Haz1rl<Jnm1~ iläc1 miyyar käg1d1 ile yokla miyyar käg1d1 ll 
i beyaz ve k1rm1z1 olmak üzere iki ~e§ittir. Eyi bir ilä~ta l1 
ft bcyaz käg1t k1z.armah k1rm1z1 käg1t mavilcfimclidir. Bcyaz Ü 
i kig1t k1zarmaz ve k1rm1z1 käg1t mavile§mez ise öz süz.ül- ~ 

i 
hlÜf iläca biraz daha kire~ katmahsm. Yap1lm1§ ila~1 iki U 
günde atamazsan iläcm yüz kilosuna iki yiizclli gram §e- ~ 
ker veya (300) gram pekmez kat. " 

häc1 yapraklarm altma ula~brmazsan Pronosa kar~1 u 
durama7.sm iläc1 böyle eyi yapbktan sonra bol yaginur ~ 
Yagar ve ilä~ y1kamrsa, ~ok ~ig dü~crek yapraklarda ~ 
P~onos JekeJeri görünmege ba~larsa ikinci gükta~m1 yap. ~ 
lk1ncide yüz kilo suya bir kilo gökta§t, bir kilo kire~ 1' 
~ullanacaksm, havalar kurak küne§li ~e s1cak gidiyorsa 11 
•kind iläc1 yapma. Yapraklar bol ~ig ve yagmurla 1slan- ~ 
lllad1ktan sonra maraz görünmez, korkma. U 

iZMiR VALiSi ~ 
l_ • K. DiRiK ~ 
~'&::t::aa::t::a~~··· J1;;;;t;;oD~•~:li:t::illJ;;:t;&:S.-~•...::S~J;;;;.t:il,,!J 

k arstaki yer deprenmeleri 
yard1m kollar1 ~al1§1yor 

Kars 6 (A.A) - Digor : Yurdda§lar1m1za gereken 
"•biyesinde ve ~evresinde 1 yard1mlar dakikas1. dakikas1-
'6riip gitmekte olan depren- na yapilmaktad1r. llbaym ba~ 
lrlc dün gece sabaha kar§l kauhgmdaki yard1m kolu bu 
)ava,lamif ve dün 5,20 den giin Borluga gitmi§tir. 
'-•t 22 ye kadar yeni bir 3 - 4 gecesi deprenmesin-
deprenme olmam1§br. Bu du- mesinden turn y1k1ld1g1 bildi-
~ Karsta k1va~la kar§ilan- ' rilen be§ köyden ü~ünün 
~fb. Kars halk1 geceyi ra- ~ok~a ikisinin de biraz zara-
lllt~ cvlerinde ge~irebile- ra ugrad1g1 anla~dm1~br. 
Ceklerdir. Ögle üzeri yagan Ankara 6 (A.A) - i~ i§-
~•iniur •1kmbh havay1 dag1t- leri bakanhgma geien son 
~11hr. Feliket yerindeki habcrlere göre 1 May1sda 
~ihk kollari gcceli gündüz- Karsta olan yer depremeleri 

~al1§makted1r. 1 Sonu 4 üncüde ] 
-.il•ia=1t.11~~~ni::::.:aß?::~~w.!:S-~~~ "' Ii1 

[Yavuzun kahramanhg1 J -41-

~kada,larm1 kurtamak i~in ald1klan amri if a 
~lcre ileriye dogru yürümege dcvam cdiyor · 
'•td1. 

Nihayet amiral Türk torbitolarmm fcna 
"'1iyettc olduklarm1 görerek bunlarm dü~
lrlan mermilcri altmda batacaklarm anlam1~tt. 
Q\lnun üzerine derhal ~u emri verdi: 

„Derhal geriye dönerek bogaza giriniz!,, 
Torbitolar Midilliye yakla§mt~ iken ald1k-

1~r1 emir üzcrine derhal geri dönerek boga
q dogru yol almaga ba§lad1lar. 
~ Arbk Midilli yapayalm1z deniz ertasmda 
tndi haline b1rakm1§lard1. 

Torbitolar bütün sür'atlarile bogaza dog
t-\1 Yol ahyorlard1. Berikat veasinki ne gilir· 
~tn ne de giderken hi~ bir maine tesadüf 
~tQiiyerek yollarma devam edebildiler. 

Zavalh MidiJli tam main tarlasmm 1~me 
d\i'lllÜ§tü. Batmak üzere oldugu halde sagm
da11 solundan mainler patlay1p duruyordu. 
*'"ttk geminin tutacak taraf1 kalmami§h. 

Yavuzun ba§1na 
gelenler 

Yavuz yarah oldugu halde tarn yolla bo· 
l,1, kadar gelebilmi§ti. Fakat aksilik bu 
"5trde tam bogazdan i~eriye girerken ka
' oturmu1tu. Gemi birdenbire kumsala 

Ba talinin 
ligine b·r 

Sovye.t gen~- ,Yugoslavya intihabat1nda bay 
•• • soy e r1 

Moskova 6 (A.A) - Bay : nikten en ~ok verimi almak 
S~~im Ktz1lo.~du n.~~d:me~!ni i~in olan adamlar1m1z eski- 1 
b1hrenlere soyled1g1 b1r soy- tir. Bunun i~in §imdi " ev-
levd.e demi~tir ki: . vclki teknik hcr§eyin bp~1-

B1ze esk1 zamandan tekmk dir" paruiasmm yerine "kad-

ro her§eyin bas1d1r „ parula
s1m koymahy1z. Bu parula 

h l alanda kfü;ük büyük bü
yük bütün i§~ilerimize kar~1 
en büyük J ag 1hg1 göster
melcrin; söylenm. 

Y evti~ partisi kazan1yor 
Belgrad 6 (A.A) - Se~me kamnm ba~kanhgmda topla-

merkez komitesi bu snbah narak se~me sonu~lazm1 tet-
saat 9 da Devlet §Üras1 ba§- kike ba§lami§br. 

---.illJw Ba~kan bay Y evti~in listesi 

y Lavalbü
y ·ik e ~imizi 

1 etti 
Paris 6 (A.A) - 01§ i§

leri bakam baya Laval Tür
kiye büyük cl~isi bay Suad1 
kabul etmi~tir. ---'tlr.n----

BAY STLiN 

alamnda geri ve yar1dan 
~ogu yoksul harab bir ülke 
kald1. Bu ülkenin bilgi§ligin
den moderin san'at vc ma
kinele mi~ ckicilige ge~iril
mesi i§ile kar§1la~bk. Bu ise 
önümüze §Öyle ~1kh. Ya bu
bunu en lusa vakitde yap-

Bay Stalin sözlerini geni;
lere ülkenin korunmas1 yo
lunda ba§armalar dileyerck 
bitirmi§tir. umartesini 
Bay Titülesko Sab1rs1zl1kla 
Paristen döndü Bekleyiniz 

--=--,-r.ir.;_,.,. __ 

mak ve memleketimizi sosya-
lizmi peki~tiri!mcsi, y ... huJ 

1 hi~ yapmamak. 
ikincisinde teknik yönün

den zaif ve kültür yönünden 
bilgisiz olarak bulunan ül
kemiz kurtulu§unu kaybede
rek emperyalist devletlerin 
oyuncag1 olacakb. Ülkemizin 
san 'atla§mas1 ve kollektifle~
mesi yolunu h1zla ge~tik. 

Bu yol §imdi bitirilmi§ say1-
hr. $imdi herkes bu yolda 
kazan~lar elde ettigimizi 
görmektcdir. 

F akat tekoik alanmdan 
gü~lüklerden kurtulunca, yeni 
bir alana girmi§ bulunuyoruz. 
T cknikli olmak ve bunu iler
letmeyi bilen i§~ilerin art
mas1; fahril<alarm1, kolkozuo 
sovkozla11m1z, ordumuz ve 
teknigimiz var. Fakat tek-

BAY TiTÜLESKO 

Bükre§, 6 (A.A) - Paris
ten döncn bay Titülesko 
saat 13 te Saniaya gelmi~ 
ve dogruca krahn sarayma 
gitmi~tir. Kral kendisini ögle 
yemegine ahkoymu§tur. Bay 
Titülesko ögleden sonra Bük
re§e gidecektir. ____ .,,. „. ____ _ 

Bir istifa 
~ehir Meclisi äzasindan 

eczac1 bay Faikin meclis 
äzahgmdan istifa ettigi ha
ber almm1§br. 

/FmJC+~m•••m~mm••„••••m~:::tm~ 

~ Matmuat Umum Müdürlügü ~ 
fi OKURLARIMIZIN DA FIKRiNi SORUYOR n 

(Halkm Sesi) her gün 
okurlarma paras1z olarak se
kiz büyük sahifelik bir for
ma verecek ve bu suretle 
her hafta sonunda okurla
r1m1z tamamlanm1~ bir veya 
iki escr sahibi olmu~ ola
caklard1r. Vereccgimiz eser
lerdcn bazilar1 "Gözler ve 
han~er„, "Kara sevda,11 "Be
kärlar evlenin„ "Yamyamlar 
insanm hangi äzasm1 fazla 
i§tahla yerler? 111 Ayrilan gö
nüller„, 11Zengin olmak ister-

• • • ? "G"' ··1 h m1sm1z. „ onu irs1z111 , 

"izmirin en güzel kadm1 
kimdir?„ Ve saire ve saire 

BAY YEVTi<; 

yeni iscup~ina üyiyeliklerinin 
be§te ü~üuü yani 375 üyeden 
221 ini kazanmi§br. Liste ge 
riye kalan be§te ikiye de or 
taklasmaktad1r. 

E 1· d k d . „s.n emo rat ön en 
Davidovi~ ile eski Müslüman 

önderi Spaho ve eski S1rb 
~iftcileri önderi Y ovonovi~in 
muvaffak1yetsizlige ugraya
caklari hakkmdaki ihtimal
ler dogru ~1km1§hr. Bunlarm 
gelecek meclise giremiye
cekleri anla§1lmaktadir. 

Bay Papanastasiyu ve bay 
Kaf andaris beraet ettiler 
~~~~~~~--oooo----~----------

Seh1nik divan1harbi parlamento f.1zalariyle 
gazetecileri n1ahkun1 etti 

Selänik, 6 (A.A) - Diva- : harb B. Papanastasiyu, Ka-
mharb son ayaklanmaya fandaris ve Milonas1 beraet 
kar1§m1§ olan parlamento ettirmi§tir. Efkir1 umumiyc 
mensublari ile gazetecilere bu karan memnuniyetle kar-

~ Ankrara, 6 ( A.A ) - 1 zetede ne gibi §eyler bul- U 
: May1sm 25 §inde Ankara-

1 

mak istel'siniz? Vene gibi ! , ! da toplanacak . olan Mat- §~~lerin bulunmasm1 ister- i 
• buat kongresmde Türk sm1z? • 
~ okuyucularmm da dü§ÜD- 3 - Bulundugunuz yer- n 
Ü celerinden istifade etmek de istediginiz gazeteyi ko- U 
tt . t 'ld" - . d l k layhkla bulabiliyor musu n 
~ 1s em 1gm en mem e e- ~ 

tin muhtelif yerJerinde ga- 1 nu
4
z ? G t k n 1 1 - aze e 0 um1yan- n 

~ zete okuyucularma Mat- larm ne i~in okumad1klar1 U 
~ buat um um müdürlügünce , , hakkmda dü§Ünceniz nedir? ~ 
~ §U sualler sorulmaktad1r : · 1 Matbuat Umum Müdür- ~ 
: 1 - Okudugunuz gaze- 1 • 1 lügü bu sunllerin cevab1m ! i tenin §eklinden ve i~inde- j : 20 may1sa kadar Ankara- : 
: ki yaz1lardan memnun mu- da Umum Matbuat Müdür- : 
P1 sunuz? (Haber, bikaye, ma- l _ lügüne bildirmelerini sa- ~ 
·~ kale, roman, mizah vesair.) 1 ! ym Türk okuyucularmdan ~ 
: 2 - Okudugunuz ga- ' diler. : 
~~·„k.:t::::ill~~~„„„„~~J/li;;;.ta.JJ 

Bh Y PAPANASTASlYU 

alb ay ile on sene arasmda 

degi§en hapis cezas1 vermi§

tir. o~ ki§i beraet etmi~tir. 

Atil!a 6 (A.A) - Divam· 

BAY KAFANDARIS 
§1lam1§br. 

Beraet edenler dahilde 
sükiinun iadesine ve siyasal 
ihbraslar1n teskinine ~ah,a-
caklar1m söylemi§lcrdir. 

U t • • b b f i~ ha§mda gcymek i~in en saglam ycrli mahndan ~ifte dikitli mum sana ve 1§~1 er a 1na. bütün tulum 260 yarim tulum 150 caket ve pantalon 280 
kuru§tur. Arzu edenlere az bir farkla ismarla Ah t A b•• ••k Jb• f b •k 
ma yap1hr. Magazam1zm levhasma dikkat cdiniz. me Slm uyu e ISe 8 n BSI 
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~~~~~8~~~~~rsJ Osmanl1cadan 
~ . . . II TÜRK<;EYE KAR~ILIK-1 1 LAR KILAVUZU 

1 
Türklerle Kar§I Kar§ya m G 
A~~ja~Öv T:;~~~ ~~~r~~; 1 ne?encine - Gkmü, haz· 

~~~ - 46 - ~~~~ Gerdan - Boyun 

Frans1zlar gibi, ingiliz askerleri de l"ürklere Gerdune - Araba 
Germ - S1cak. 1ss1 

Bundan sonra kocal1k ~ok 
rahat ve masrafs1z olacak 
~~~~--~---„00„~~~~~~-

1\ vukat nus1n1z? ~lahken1ede giyeccginiz cüb-
benize kadar bayan1n1z dikecek „ Eve gel

diginiz zaman „ 
istanbul - Maarif Vekä- Öyle ya avukatm1s101z?. 

leti Ak§am K1z sana lar mek Mahkemede giyeceginiz §Üp-
tebi Tepeba§mda bir sergi penize kadar evde bayammz 

6 MAYIS 

~ = c SD e '< tD A1 Q. •• ~ 
~ ... „ 
•• = • 

ihsan 
kar~1 milli bir kin ve husun1et <luyn1uyorlard1! Germi - Haz 

<;anakkaleyi bombard1man l belerinde 10 uncu alaym Gü~tü güzar - Gilip do-
a~b. Bu sergide elbise diki- dikecek.„ Elbisenizi yapbr-
§inden, §akkac1hktan, kadm mak i~in avu~ dolusu para 

Dilenci ile hasis aras1nda: 
• - Beyefendi, merhamet 

etmek i~in bir hava filomuz zabitlerinin kämilen §ehid la~ma, gezip tozma 
yükseldi. 14 tayyareyi bir olduklarm1 yazmak suretiyle Gibta _ fmren 
arada gördük. kendi kendini tekzib ediyor- Gipta etmek - lmren-

Frans1z zabiti ~arl Runun du. Harb i~inde yazalan bu mek 
kitabmda, ramazanm girdi- emri yevmiler, hakikati söy- Hased _ Kiskan~hk, gü-
gini ve Tür~lerin bu müba- lemekten ziyade propaganda nü 
~ek ayda bir .taarruz. Y~~~~ yapmak, kendi askerlerinin Hased etmek - K1skan-
ari~~an end!§e ed!ld!gmi, maneviyabm yükseltmek mak- mak, günüleme 

fng1liz karargahmm 1stibba- d'l d w • • t 'h 
t 

~ b' sa 1 e yaz 1g1 1pn, ar1 ve Hasiid _ Kiskanr, gü-
ra ma nazaran, umuma tr h k'k t 't'b .1 h' b' k '" 
T~ k h l 1 a 1 a 1 1 an e •\: 1r 1y- nücü 

ur taarruzu mu teme o - f h · d w 'ld' T" k 
dugunu yaz1yor ve Hamilto- me .1 aiz eg1 ir. ur G1da - Besin 

17 t d tt. w. zab1tleri, Türk neferlerinin M dd B nun emmuz a ne~re 1g1 uga i - esinli, bes-
bir emri yevminin suretini yam ba~mda ayni kahraman- leyici 
okuyor. hkla dögü~meselerdi, hi~ o Gayrimugaddi - Besin-

Bu emri yevminde de Türk parlak zaferleri kazanmak siz 
lerin müttefik kuvvetlere son mümkün olur muydu? G l f K l ä - m, k1hf 
ve kat'i bir taarruz yakmak Hamilton emri yevmisinin 

d T · k" f Gina, istigna - Doysahk, 
maksrdile mühim kuvvetler sonun a ur un 1traten as-

'" k ) k b1kkmhk 1 naz toplad1g1, e§raf, meh'usan er o masma ragmen uvvei 
ve gazetecilerden mürekkep maneviyeoinin yo)unda olma- Gma getirmek - Doysa-
kalababk bir heyetin cephe- d1gm1 söyledikten sonra, mak, b1kmak 
ye gelmek üzere oldugunu „hakikatte kar§1m1zda Türk- Mustagni - Doyuk 
haber veriyor ki ikisi de dog ler bulunmasma ragmen, Giriv - <;1ghk 
rudur. Yalmz geien kuvvet- Fransa bephesinde oldugu G1~a - Zar 
lcr, taartuz yapmak i~in gibi burada da dü§mamm1z G1ybet - <;eki§tirme 
degil, cenub grubundaki yor- Alamanlard1r. 11 Diyor ve as- Giybet etmek - <;eki§tir-
gun f1rkalar1 degi§tirmek kerlerini Almanlara kar~1 mek 
üzere geien 5 inci ve l 4üncü tahrik edici §eyle soylüyor. 
kolordulanu 4 f1rkas1 idi. Emri yevminin bu k1sm1, 
Hamilton, taar1uz i1J.in Türk- Frans1zlar gibi ingiliz asker-
lerin 100,000 neferlik bir lerinin de Türkler kar~1 
kuvvet toplad1klarm1 söyle- milli bir kin ve husumet 
dikten sonra askerlerini kor- duymad1klarm1 göstemes iti-
kutmamak i~in Türk efradm barile dikkata läy1kh. 
k1sm1 azammda harbetmek 
arzu ve hevesi olmad1gm1 20 temmuz, sah - Her 
iläve ediyor, sonra §U adi gün kar§ihkh top~u ate§i... 
yalam da uydurdu : Mermiler, 1shk ~alarak gei;.i-

"Esir edilen Türk efrad1, yor ve pathyor. Arbk, o 
kendi zabitlerinin Müttefik- kadar ah§hk ki mermiler 
lerin zabitana gibi ileri yürü- patlarken aldm~ bile etmi-
mediklerinden, ate§ hattma yoruz. Esasen, Türk topi;.u 
gelmiyerek geride kalmakta zabitleri de toplarmm ne 
olduklarmden §ikäyet etmi§, mesafes :ne, ne de yan in-
bunun üzerine Enver Pa§a hiraflarma pek aldm~ et-
tekmil zabitlerin kendi bö- miyor gibi görünüyorlar. 
lüklerile birlikte ate§ hathna Kalabahgm ortas1 budur, 
gitmelerini emretmi§, 70 ci diye veriyorlard1 gülleyi.„ 
71 inci ve 72 inci alaylarda <;ünkü athklar1 mermilerin 
52 zabit telef olmu~tur.„ bize zarar verecegine kat'-

Giran - Agir 
Giranbaha - De~eri ~ok 

Giran gelmek - Ag1rsm-
mak 

Girpab - c;evrinti 

Girdibad - Kas1l'ga 
Girift - Girin~ 

Giriftar Olmak (musab 
ve dui;.ar olmak) - Tutul
mak, yakalanmak 

Girive - <;1kmaz 
Girye - Aglama 
Grup Grup 

Gubor - Toz 
Gudde - Bez 

Gudruf - K1kirdak 
Gulgule - <;1g1lh 

Gulüv - Ü~üntü 
Gulüv - AyakJanma 
Gurab - Karga, kuz-

gun 
Halbuki Hamilton ayni emri iyetle, yahud kat'iyete yakm Gurbet _ Yadel 

yevminin daha yukar1smda surette emindiler. 
12 ve 13 temmuz muhare- ( Arkas1 var] 

• 
lzmir muhasebei hususiye 

müdürlügünden: 
Bedeli 
Sab1kh 

Lira 
326 Bahribaba tramvay caddcsi 52 numarah hane 

450 " " " 62/l " " 
316 ,, " " 6212 " ., 
323 " " .• 62/3 " „ 
300 " „ " 62/4 " " 
215 „ „ „ 62/5 ., „ 

37 Alipa§a Y agcalar sokag1 5 „ „ 
100 Kd~eciler caddesi 9511 „ „ 

50 E§refpa~a birinci Süleymaniye mahallesi 13 No.h hane 

Gurubu kamer - Ayba-
bm1 

Tuluu ~ems - Gündogu-
mu 

Tuluu kamer - Aydo-
gumu 

ki 

Gurur - Gurur 

Magrur - Gururlu 
Gürz - Topuz 
Gusn - Dal 
Gussa - Tasa 
Giiya - Danki, diyelim 

Güfte - Deyi~ 
Güftügü - Dedikodu 
Gürug - Alay tak1m 

( Arkas1 var ) 

\:antac1hgmdan tutun da pi- vermiyeceksiniz, yahut ta ter 
§irilen ynmeklere. yapilan ziye aydan aya taksit öde-
pa§talara, yamanan elbiselere miyeceksiniz„. Evde bayan1-
kadar neler de neler yok. mz kesecek, bi\:ecek sartlm· 
Sergide ev idaresine aid he- . za Beyoglunun en iyi terzile 
men hemen her ~ey gösteri-

rinden daha itinah bir elbi liyor. Dün sergiyi gezmek na 
sip oldu. se yapacak„. 

<;i~ekler, yastiklar, renkli Ve eve geldiginiz zaman 
sutunlar arasmdan gelen bin en nadide, engüzel ipekli 
bir renkte 1f1klar, ipekler, ea~bglara s1rtm1?1 verip, ba-
kurdelälar ii;.inde sergi salo- yammzm gendi güzel elile 
nu bir yer yüzü cennetini an yaphg1 ahududu liköründen 
d1r1yordu. Yashk, yc-st1k, yas bir tanecik yuvarhyarak bir 
hk.„ .$ekil §ekil, renk renk, sigara yakacaksm1z dinlene-
bi~im bi~im, ince, uzun, to- ceksiniz„ 
parlak, yasst, d cgirmi yashk- Bir kü~ük salona girdik. 
tiklar„. Y attk güzelligini an
lamak, "Yashk„ denilen ~e
yin bazcn bir :?iirden daha 
güzel olabilecegini görmek 
i\:in buraya gelmeli... Y asbk 
bizim bildigimiz "yashk„ hk
tan ~1km1~ ta bamba~ka bir 
~ey olmu~„: 

Sergiyi bize gezdiren ba- 1 

Burasa yama salonu„ 
dedi„ gördügünüz i§ler ya-

ma i~leridir„ Dogrusu ne 
yalan söyliyeyim. Önümdeki 

i~lerin yama olduguna biraz 
gücr inand1m. 

HIKMET FERIDUN 
(Sonu Yann) 

edin, be~ param yok .. 
- Vah bi~arc vah . . Al, 

ben sana be~ para vere-
• 1 y1m .. , 

Nereden belli? 
- Baba art1k uaktim gel-

di, evlenmek istiyorum„ 

- Daha olmaz„ 
- Neden? 
- Ak1Uanmad10? 
- Ak11lanmad1g1m1 nere· 

den bildin baba? 
Evlenmek istcmende11! 

1 reden 
- Bay Cevdetin ki~n1 

tamrm1sm? 
- Tanmm. Niye sorduo? 
- Bana vermek istiyorl•' 

da. 
- Pekälä.„ Pek muvab1'1 

Gözünü kapa al... 
- Ya.„ <;ok mu ~irkindir? 

Y a onu görseydi! 
Adim yazmaga hacet yoki yan müdüre: „„„„„„„„„„„„ 

N d• kk t maruf yaz1c1m1z facia dere' 
azar1 l a e cesinde ~irkin bir adaJDd•· - Hem de bunlar ne ka

dar ucuza ~1k1yor biliyor mu
sunuz ?. diyor„. Artan par~a
lardan' öteperiden yap1lan 

, ~eyler„ 50 kvru~a bile mal
olmaz. Birdenbire ~a~1rd1m. 
Salonlarm hirindcn feraceli, 
~alvarh, ccpkenli, hotozlu bir 
kü~ük bayan ~1kh. Rehberi
miz bizim ~a~kmhg1m1z1 gö
rünce : 

- Bu ku\:uk bayanlar bi
zim canh mankenlerimiz.„ 
Türk kadmmm kiyafetinde 
ge~irdigi istihaleleri göster
mek i~in hepsine ayn ayr1, ' 
muhtelif devirlerdeki elbise
leri giydirdik.„ 

,Salvarli kü~üü bayanm ar
kas1 s1ra daha moder"l k1ya
fetliler geliyordu. 

Meger ev kadmlig1 ne de
recede ilerlemi~„. T e~hir edi 
Ien ~eyler arasmda bakbm 
<ieri ~antalar, ~ eri edivenfer, 
~apkalar, bir kadma läztm 
otacak her §ey, her ~ey, de
ri kemerlere kadak ne lä
z1msa var„. Ev kadmhg1 bi- ' 
raz daha ilerlcrse muhakkak 
ki ne kundurac1lara1 ne ter
zilere, ne eldivencilere, ne 
\:antac1lara i~ kalacak.„ Bir 
arahk gözlerim bayanlarm 
yaphg1 erkek elbiselerine 
ili§ti. Ne gükel erkek kos
tümleri.. hattä häkim, avu~ 
kat ciibbele~i bile yapm1~lar„ 

Aer halde bundan sonra 
"kocahk„ ~ok rahat, i;.ok ke 
yifli bir i~ haline girecek„. 

K1ymetli ve ugurlu seyyar 
beilerimizden mütekaid $ev

ket Bütün Erden tayyare bi
leti alanlar her z.aman sevin
mi~lardir. 

Bunun i~in bu milli ve 
vatani müessesemize yard1m 

ve kendi ~eref ve saatedi
'Ilizi temin etmek istiyen 
okuyucular1m1za Bay ~evketi 
(3256) numaradan aramamz1 
tavsiye ederiz. 6-1 

Bay Hasan 
istanbulda en lätif koku~ 

Jan imal etmekle her tarafta 
büyük bir §Öhret alan Hasan 
müstahzarabn her cinsleri 
$emsi Hakikat Ucuzluk ser
gisine geldi. Istanbul fiatla
rma sablmaktadir. 

gönlünün engin güzelligioe1 

kafasmm müthi~ doluluguo• 
ragmen, tabiatin vücüdüoe 

ekledigi bu yüz insana aC1' 

mak hisleri veriyordu. 
Birgün bir tan1d1j1 söY' 

lendi: 
- Zevcesini dü,ünüyorud' 

da, zavalh kadm ne kadtf 
acmmaga liy1k„. 

Duvarlarm ne kadar b•1' 

sas kulaklar1 oldugu malulll·' 

Bu söz de birgün mctb~ 
muharrlre kadar gitti. Ost• 
filozof~a bir tav1rla omud•' 
rm1 silkti ve gülümsedi: 

- Anla§ihyor ki, dedi, 
0 

hi~ kar1m1 görmemi§!„ 

- Ni~in? dediler. . 

N. · l k „ eY01 
- 1~m o aca , gors 

bana acird1! ff' 
·~~:a.t.;Ul.i,';~~!CDi'mI~.J:, , llliiiii ""h'l'M.......-

(Yavuzun kahramanhg1} -42-

oturmu~ ve ba~ taraf1 havaya kalkmtfb. tU~ 
beklenmiyen bu vaziyet kar~1smda ' herke• 
~a~1rm1§b. 

Geminin i~inde bir karga~ahk ba~gösterdi· 
Bütün efrad saga sola ko,uyor ve ald•i" 
~mirleri ifa etmege ~ah~1yordu. 

Kumandan derhal, tornistan emri verdi· 
Fakat ne mümkün Yavuz iyiden iyiyc kurP• 
saplanm1§h. Bütün kuvvetilc makineleri geri· 
ye i~lettigi halde bir türlü sapland1j1 yercle~ 
\:lkam1yordu. Her belänm üstünc akla gelt111

-

yen bu beläda iläve o)unmu~tu. 

60 Kar§iyaka Bahariye „ 33 „ „ ------------:N1E9---Ta~~_.-.,m WWWZ I V Midillinin Ak1beti 25 Tilkilik Osmanzade yoku~u 7 No.h eski mektep binas1 
30 Bornova Akka~ sokag1 19 „ hane 

35 " " " 24 ,, " 
200 Kars1yaka Kemalpa~a caddesi 120 No.h hane 

320 " " ~ 131 " " 
400 " „ II 133 t1 n 

180 „ Celälbey sokag1 12 „ „ 
200 iki~e§melik caddesi 202 „ Halk nrkas1 
ldarei hususiyei viläyete ait yukarida yaz1h akarat 1-6-935 

tarihinden 31-5-936 tarihine kadar bir sene müddetle icara 
verilmek üzere 2-5-935 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
müzayedeye \:&kardmi§hr. Müzayede §artlarm1 görmek iste
yenler her gün mühasebei hususiye müdüriyetine ve pey 
sürmek istiyenlerin de ihale günü olan ~2-5 935 <;ar§amba 
günü saat 9 dan onbire kadar depozito makbuzlar1 ile bera 

1300 

• 
lzmir muhasebei 
müdürlügünden: 

<;ek bedeni yol mükellefiyeti 
Cilt defteri 
Adet Adet 

300 30 

hususiye 

tahsidara mahsus 
tahsil müfredat defteri 

Adet 
so' 

idarei Hususiyei vilayete ait olup 935 senesi i~in läz1m 
olan evrak1 matbi!a ve defatir tab edilecegiuden 30/4/935 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmu§
tur. Eksiltme §artlarm1 görmek istiyenler her gün muhase~ 
bei hususiye müdürlügüne ve pey sürmek istiyenler de ihale 
günü olan 19/5/935 Pazar günü saat 9 dan 11 e kadar 
depozito makbuzlar1 veyahut banka mektuplar1le birlikte 
viliyet encümenine müracaatlar. (1272) (18) 

ölümden kurtul•" 

' 

d ~ bi' sonra yaz •il 
Midilli kruvazörünün 

Alman kaptam harptan 
kitapta ~öyle anlabyor : 

"Geminin süvarisi; gemide a~1Ian yaral•'~ 
hkamak ve geminin batmamasm1 temin 1'0 

manday1 bana venni~ti. Süvari makina daire: 
sinde ve k1\: bölmelerme efrada ve miih~"e 
disleri \:ah§brarak sularm i\:eriye girmes•0 

mani olmaga ~ah~1yorlard1. 
„ • s" Oyle zaman geldi ki, taretlen yar1 , 

i~ine gömüldügü halde top~ular emir ehlt~ 
daklar1 i~in vazifelerini terk etmiyere~ .io~~. 
madiyen dütman mühriplcrine ve tayyal'P-



Jonlar ark&s1ndan ko,anlar 
Lo biletle [M•J ) k• ] sinden al t&illt~ecilercle 1 yon ar 11e mahd1rlar 

f:n büyük ikramiye ( 200,000) lirad1r 
411.~e kadar muli g6r&lmemi, olan ve bu 
M, 19 •ca yeni tertip edilen Tayyare bilet 
...::::--- gayet zengin bir surette yap1lan 
-.; anlq1lm1fbr. Bi~ok vatanda,lar1m1z1 
~ &7tn cc 11 >> rinde zengin eden ugurlu (MIL-
ONLAR Kl$ESI) nden biletlerinizi tedarik et-

:::.:.eafaabmz iktiza11ndan oldatu biltecrilbe meydana 
r. 

~an talep edilecek biletler derbal ve muntazam 
~ ve taabbltll olarak posta va•atasile sevkedilecegini 
~-.„ mlfterilerime illn ederim. 

Milyonlar Kitesi Sabibi 
HAYRi DÖLEK 

cuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilib 

Y e D i 
~e,itleri 

,...,.ye alt btitln ihtiya~lann1u, bediyeliklerinizi e1i 

.......... ucaz fiatlarlar lzmir bilkmnet caddesinde 

Sen1si Hakika t 

U azl k Se • • nden c u rgis1 abn1z 

,....... mltterilerimizden gördßttlmüz büyük ratbet 
......... ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 

retirdlk. .Fiatlanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
't.:-.ralP:l·I. ~llD tuhafiyeye ait bütün ibt ya~lanniz1 ve 

alabilininiz. 

mal her bangi bir beple itinize yaram1yacak 
~ 1alaut bqka yerde daba ucuz bulacak olursamz 

1eri getirir paran1Z1 tamamen ahrs1mz 

Sautlanm1z her vak1t n1uha vvcrdir 

........ _____ "" ----------
l'ta'9UZUD kabramanlaji) -4 3-

..._ atq ecliyarlard1. Benim arbk ver·lecek 
.... amlfb. Yalmz bir an i~inde ma

.... claireeinde bulunan zabitan ve efrada 

.......... Bunlann yapacaldan bir if kal
~ Benim arbk bmlann bulunduldara 
~ terketmeleri i~in emir vemam li11m„ 
' Vakat 1teyhat! 

Her bain1m1ya 
baflachlarl 

._. ~•alh ate1ciler, ocaklara geminin delik
~- au bubji i~in kap1lara bllcum 

~ a.ueleri. ~ kadar lmpWm ·~·-
dapnda buluna•lan ac1 aa feryad 
~ Kahn ye demlr kapdarla i11tle· 

lrtllll olu bu efrad canlanm kur-
~ ~ clurmadan bainflyorlUch. Fer

ta kaptan yerine kadar geliyorclu. 
~ terki vuife ve terki vazife emri 

ipa kapalan a~ak kimsenin 
d-tlWI. 

pmiaia iyidea iyiye suya dotru 
;'!!11111•1-..i.pau 16rlyordum. Kurtulmanm 

Arbk daba fazla durmak miim· 
!!lf!MlllL. Derllal emir venlim: 

lMll.. Wk,._..I 

( Hallma S•i ) 

Sisesi . . 
60 

I{ u r u ~ t u r 
Her eczane ve ecza 

depolarmda bulunur 

~:;~:~ S. F erit ~ i FA Eczanesidir 

YÜKSEL RAKISI 

6 MAYIS 

Ki~esinden:' Ahn1z. 
~~a1•-. 

Telef on:J3497 
-----~--<=orakkao1 354 No. 

Hasan 'f ahsin 

Sünnet, <;icek A~1s1 
PANSUMAN, ~IRINGA 

l~in inüraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yamnda ~enban No. 6 

Poker Play 

YALHl'f 

POU 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
ralo.s1 kadar yükselmi1tir 

0 -· .q, ... 

Her vcrdc satihr. ~tarkava dikkat 
~ w 

~·~"bt .... 
YAZ GELiNCE 

Ki~hklan atar ve yazhk elbiselerin1izi arar1z 
Ya%11k elbise yapbr1rsanaz bunu zevk, keyf ve nqe ile 
geyinebilmek i~in her halde hükümet konaj'I karp11nda 

·~""' z - Mehmed Zeki ve biraderi 
•• ~ 'Terzihanesine ko~unuz. Size hu yüksek r ~ sanat 1nüessesesini tavsiye ettigimiz 
'< 41< ic;in bize de te~kkür edeceksiniz 

-· -tD ~•]!.~ PR ,... --

Yaz1n s1cagindan korkmaymiz 
IJr K1§m 1smmak i~in belki kömür zabmetini ~ektiaiz, fakat 
~ yazm, s1caktan i§kence ~ekmiyeceksiniz ~linkll, eliaiscle. ce• 
,... binizde gezdirebil~ceginiz, masan1z1n, yatajiDIZID kenanaa 
r: ili§tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilltarl laer 
S: saat i~in imdad1n1za yetilebilecektir. 

=e Sat11 yeri : lzmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hiisnii ] 

ticaretanesidir 

. TA yy ARE SiNEMASI T;\11 
BUG ON 

Milyonlarca dolar sarfile yapalan ve biiyllk artiat 
V ALLA CE BERRY ile FA Y VRA Y 

ve yüzlerce sanatkirla binlerce figüranm iftirak 
ettikleri büy6k filim 

istiklil Ugnmcla 
VIVA VILLA 

Meksikahlarm mnstevli lapanyollann elinden istikllllerini 
almak i~in yaptaklar1 büyük ihtilili g6ateren 

senenin en biiyük filmi 

ZULÜM - ÜSTIPDAT - iHTILÄL - IHTIRAS 
ZAFER ve A~K 

Ayr1ca: 
M i K i Periler Diyarmda 

[ gülnn~ti karikatnr komik ] 

SEANS SAATLARI 

Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Perfembe: 13, 15, (Mektepliler seanm) 
Cuma: 13 te ilive seana1 vard1r. 

FIATLARDA ZAM YOKTUR 



Sahife 4 

ilkmekteb 
talebe bayram1 

Bugün izmir ilkmektebler 
talcbesi (Talebe bayram1} m 
K1z1l~ullü k<'§U alanmdak1 
~amhklarda kutluhyacaklar
d1r. Hususi tren ve otobiis
lerle gidilecektir. Kar§iyaka 
ve Bornova rnektebleri ta!e
besi bayram1 kendi mmtaka
lannda kutluhyacaklard1r. 

Matbuat 
Kongresine 
Gidecekler 

Dahiliye bakanhgmdan vi
läyete geien bir bildirimde 
yirmi be§ may1sta Ankarada 
toplanacak olan matbuat 
kongresine i§tirak edecek 
olan gazetecilerin isimlerini 
gösteren bir listenin on ma
y1sa kadar gönderilmesi 1s
temi§tir. 

Belediye 
8a§kan1 
13ug·ün r\nkarava 

~ ~ 

Gidiyor 
.t 

Bugün Ankaraya gidecek 
olan Belediye ba§kam bay 
Dr. Beh~et Uz'a ,Sehir mec
lisi ve daimi encümen äza
sindan bay Re§at leblebici 
vekälet edecektir. 

Talebelerin 
Ciöz i\luavene ~i . ~ 

llk okulaklardaki talebele-
rin umumi göz rnuayenesi 
yapilacakbr. Kültür direklör
Jügü bütün ilk okulalar ba§ 
..Ogretmenlerine bir bildirim 
göndererek göz doktoru ge
linciye kadar talebenin göz 
muayenelerine ait fi§lerinin 
haz1rlanmasm1 bildirmi§tir. 

Milli 
Kütüph nede 
1 J aY<.la nc kadar 
kitap okun<lu 
~chrimiz milli kütüphane-

sine Haziran 934 ten Nisan 
935 sonuna kadar gidcrek 
kitap okuyaolar hakkmda 
11 ayhk bir istatistik haz1r
Janm1§br. Bu istatistika göre 
11 ay i~inde milli kütüpha
nede okunan kitap miktar1 
16316 dir. 

Bunlardan 11751 dancsi 
Türk~e, digerleri Garp dillc
rindedir. 

Okuyanlardan 12729 u 
10-20 ya§ arasmda, 3216 s1 
20-30 ya§ arasmda, 253 ü 
30-40 ya§ · arasmda, elli se
kizi 40-50 ya§ arasmda ve 
60 1 da 50-70 ya§ arasmda
d1r. 

Gene okuyanlardan 12998 i 
taJebe, 1271 i memur, 265 i 
ögretmen, 83 ü zabit, 94 ü 
tüccar, 1605 i serbest mcs-
lek sahiplerindendir. -

( Halk1n Sesi . ) 

Kars debrenmes! münasebetile: Kamutayda 
dost devletler teessürlerini ~)'apilan rnüzakerelc>· 

Ankara 6 (A.A) - Bugün
6 

bildirdiler Nuri Cöngerin ha§kanhgmda~ 
yap1Jan Kamutay toplantism
da Zonguldak saylav1 Receb 
Zühtü Soya1c hakkmda mani 
muhakeme karari verildigine 
dair ba§kanhk tüze bakan
lig1 istanbul müddeiumumi
ligi ile usudar sormam tara
fmdan gönderilmi~ olan tez
kereler o.<.unmu~tur. 

Ankara 6 (A.A) - Sov
yct büyük el~isi bay Kara
han ve Afganistan büyük 
el~isi bay Ahmed han, Fransa 
büyük el~isi bay Kammerer, 
italya büyük el~isi bay Karlo 
Galli ilc isve~ orta el~isi 
bay Vinter d1~ i§lcri bakam 
bay Tevfik Rü~tü Aras1 
ziyaret ederek hükiimetle
rinin Kars yer deprenme-

sinden duyduklari i~ten ac1-
y1 hildirmi§lerdir. 

Diger taraftan merkezi 
Cenevrede bulunan ars1ulu
sal Y ardlm birligi icra ko
mitesi ba§kam D1~ i~leri Ba
kanl ·Bay Tevfik Rü§tü Ara-
rasa gönderdigi telgrafta 
Karstaki yer debremesinin 
sebep oldugu feläketten ötü
rü duydugu ac1y1 bildirmi~tir. 

F or u adas1nda depremeler 
9 ki§i öldü 

Tokyo 6 (A.A) - Formus adasmda Sinsuku c1indc bir 
depreme olmu~ ve 19 ki§i ölmü~tür. 

Bundan sonra ba!lkan Nuri 
Gönkcr Gaziantep saylav1 
B. Re§idin öldügünü bildir
mi~ ve habras1m anmak i~in 
kamutay1 bir dak1ka. susma
ya ~ag1tm1§hr. 

Tekrar görü~meye ge~il
digi Y.aman baz1 saylaviat 
hakkmda yapilmas1 istcnerl 
adJi takibatm se~im devresi 

• • §e 
z1r klar 

lerine 

~arkikarasisar 6 (A.A) - C. H. Partisinin dördüncü 

sonuna b1rak1lmas1 i~in olan 
komisyon mazbatas1 okuna
r< k kabul cdilmi§tir. 

büyük Kurultaymm a~1h~m1 kutlulamak i~in §ehrimiz halk 
partisi bir program haz1rlam1§hr. 

U§akta k ve Kar Mey-
1 r1 Yakt1 

U~ak 6 (A.A) - Murad ile Elma daglarma kar ve ova
Jarn yagmur vc dolu yagd1. iki gün ~ok soguk oldu. Bag
lar1 ve meyva aga~lanm yakb. Bu y1l U§akta üzüm az ola
cakbr. 

Ezircan n 1g1 kazas1nda yer 
depremesi oldu 

Ankara 6 (A.A) - i~ i§leri bakanhgmdan geien habcr
Jere göre Ezircanm K1g• kazas1 ile ona bagh yerlerde 2 
May1stan ba§hyarak 5 May1sa kadar arahkh süren yer dcp
remcsinden 4 ey ~amamen 155 ev de lnsmen y1kilm1§tir. 

r~~~~ ~~~M 

F z - ovyet Pakt1 ve Leh 
gazeteler1 

Var§ova 6 (A.A) _.... Frans1z - Sovyet dakh i~in yazd1k
lar1 yazalarda lehistan gazeteleri bu pakt kar§tsmda Lehis
tan d•'fümunun o iki ulvsa gösterilecek siyasal realitelire 
e ileride hareketlerinin mülhcm olacag1 gayelere bagh bu

lundugunu söylemektedirler. 
Gazetelerin yaz1§ma göre; Frans1z ve Sovyet Rusya ara

smdaki durum ve yap1lnn paktm anahtar1 c:ugrafya anlamln 
dan Lehistanm clindedir. 

1 III 11'.c?- Jl.!"'q J~v!ll 
bi~I bi1dll 11~1 t~ 1 • • 
CINAYETI 

--- oo+.00--------
a.g ·cezada devam 

- § • ler dinlendi 
Ge~en Kurban bayrammm 

ü~üncü günü bir kahvehane
de ~abam b1~akl yarahya
rak öldürmekle su~lu Müs
limin muhakemesine dün a
gircezada ba§lanmi§br. 

Dünkü celsede dinlenen 
§ahitler vakiaz1 §Öyle anlat
m1§lard1r : 

- Müslim, ve ~aban bay
ramm ü~üncü günü yanlarm
da diger bazi arkada~lar1 da 
bulundugu halde rak1 i~mi§
ler ve ondan sonra Hayda
rm Dolaph kuyudaki kahve
sine gitmi§lerdir. Bunlardan 
.$aban kahvenin i~ine girmi§ 
diger arkada~lar1 dt§arida 
kalm1§lard1r. Kahvenin d1§m
da kalanlar sarho~luk saika
sile hahvchanenin c<lmlarm1 
k1rmaga ba§lam1§lard1r. Müs
Ji~:-bu~iyete k1za;ak ar
kada§larma : 

- Ne yap1yorsunuz Cliyc 
baz1 sözler sarf etn i§ti1. 

Kavga bu suretlc ba~la
m1~ ve Müslim Jhamil oldugu 
b1~ag1m ~ekerek .$abann sap 

Jamak istemi~tir. ~ahan ka~- ' 
maga ba§laim§ ve arkas1r.
dan yeti§en Müslim kendisi-

ni Damlac1k deresinde yaka
haarak arkasmdan b1~akla 
yaralamak suretile öldürmü~ 
tür. 

Su~lu demi§tir ki : 

- Fazla sarho~turn. Kah
vede ne yaptig1m1 bilmiyor-

dum .. ~abam kahvenin d1~a
nsmda degil i~eride yarala
d1g1m1 zannediyorum, demi~
tlr. 

Mahkeme dünkli davete 
gelmiycn ~ahitlerin ~agrdma
s1 i~in maakemey1 ~a~ka bir 
güne b1rakm1§br. 

ingiltere 
kral1n1n 
Y1ldönümü 

Paris 6 (H. R.) - Lon
radan bildiriliyor : Bu sabah 
saat 14-54 de Kral ve kra
li~a Bugingam Saraymdan 
~1ka·rak yirmi be~inci salta
nat y1l dö11ümü do!ayisile ya 
ptlan dini ayinde haz1r bu· 
lundak h~in . Katederala gil
mi~lcrdir. Kaahn ge~tigi bil
tün yollcrm iki taraftna sa
y1S1z halk s1ralanm1~h, Lon
drada ve bi.itün Kralhkta 
anlahlmaz hir sevin~ vard1r. 

---- w..---

Mara§taMum 
Söndürme 
Ayini Yapanlar ! .. 
Mara~ - Burada " Mum 

söndü:-me ! ,, äyini yapan bir 
ka~ ki§i tutulmu~tur. Bunlar 
Alevi'lerdir. Geceleri top!a
narak äyin yaptiklan anla~1l
m1~ ve kendileri cürmii mc~
hud halinde yakalanm1~lar

chr; 
Odada kadm erkek birka~ 

ki~i vc saz, ba~1 kesilmi~ 
siyah bir tavuk bulunuyordu! 

9 May1s 
Bii\·ük scnlik ,.,. hav-

w ' ~ 

1·nn1 giiniidi\1• 
C. H. Parlisinin biiyiik ku.: 

ru!Laymm toplanma giinti 
olan 9 May1sta viläyesin her 
ycrinde büyiik ~cnlildcr ya
pdacakhr. 

Türk varhgmm, Türk köy 
lüsünun kurumunu temelin
den kavrayan ve tarihin en 
karanl1k ~agmdan kurtaJan 
Atatürk pa1 tisine halkm ve 
köylünün büyük ilgisi ~ahlan• 
m1~br 

Kazanc vergisi 
nishetine itirazlat· 
Istanbul - Kazanc vergisi 

nisbetlerine itiraz eden muh
telif esnaf Szümerlt!ri, esnaf 
saylav1 lokantacilar reisi bay 
Cernale rnüra.caat edcrek va
ziyetlerini anlatm1§lard1. 

Bay Cemal bu i~leri An
karanm takib edecektir. 

7 MAYIS 

Turing kulüp 
Bu ha f ta bfez 
Harahelerinedir 

Turing ve Otomobtl kulü
nün tertip ettigi yakm ~ehir
ler seyahah bu hafta Efez 
harabelerine yap1lacakhr. 

„, 

Ankara - 1~i1leri III 

1ar1 f sparta bidisesini.D 
zii oldugunu, irtica obu• 
m söyledi. Antalyada te 
edilen dört lki§i de Milit 

Ge~en hafta Bergamaya 
olan gezintiye i~tirak eden
ler ~ok memnun kald1klar1 1 

i~in bu defaki gezinti i~in 

taliplerin adedi ~imdiden ka
bar1k bir yekune balig ol- fsparta hadisesiyle alik 

olarak muhakeme ed' 
üzere lspartaya yolland•· 

Kastaki yer 
Debrenmeleri 
- Ba,taraf1 1 incide -

HAFT A TA TILI tc;t~ 
Ankara - Ekonomi 

kanhg1 hafta tatilinin C 
yerine Pazar günü o . 
hakkmda bir kanun liY1 

haz1rlad1. Hafta tatili de 
dairelerinde ve resmi ,ir 

~ 

}erde Cumartesi günü 

3-4 May1s günlerinde devam 
etmi~ ve ilk depremed~ d1-

1 
varlar1 ~atlam1~ olan evler 
de bu son clopramcler yü
zünden y1kllmt$hr. 

' den sonra ba~hyacakbr. 

Bpylece y1k1lan evlerin 
say1s1 838 e varm1~tm 

Y1kilm1~ olan köylere ge
lince bularm say1s1 da 25 
dir. Bundan ba~ka 83 yara
h ve 81 ölü ve 8 insan ga-
y1p vard1r. 

Aym kanua läyibasma 
re Cumhuriyet bayram• 
rinci te,rinin 28 inci 
agleden ba~hyacak ve 
bu~nk gün olacakbr. 

Bir Mayas arnele bayr 
olrrlak üzere kabul edileC 
tir. Yilba,mda birbu~uk 
tatil edilecektir. 

izmir lkinci Hukuk mah- ' iT AL y ANiN HAZIRLIGl 
1 kemesinden : ro' 

H . lstanbul - italya büku. iia. F eride vekili Nahit ilm1 6 

ti Ereytreye mütemada '-taraf mdan kocas1 sab1k Halk 
f1rkas1 ba~kätibi Ziya eleyhi- asker ve harp levazim•. •;„ 
ne a~1lan bo~anma davasmm kiyatmda buluolAyor. Bir ,1 

giliz gazetesi bu haz1rbkt 
teblig~ ab i~ametgäh1 me~hul 

bahsederken diyor ki : 
bulunmas1 hasebile ilänen df 
icra edildigi halde muayyen "italyanm bugüne k• • ~d 
günde gelemedigi ve yaz1 ile yapbgt haurhklar Habefl~ 
de bir itirazda bulunmad1g1 her hangi bir tecavüde ~ .\ 
dhctle davac1 vekilinin iste- kar§l ihtiyah tedbir olDI~; 11 

• k tan ~ok uzakbr. Roma , . giyle aleyhmc g1yap ärart . 
ittihazma ve karar sureti bei;istani tatyik ~emben 1tif 

· k ne almak, bu memleke 
mahkeme divanlfanesine tali .J 

S geni~ bir k1smm1 eline 1· 
edilerek tahkikab 27-5-93 "J: 

P . rirmek i~in haz1rlanayor. ~II tarihine müsadif azartes1 .,. 1 , 
gününe birak1lm1' oldugun- C. H. P ARTi KURUL TA 
dan müddea1eyh Ziyamh mei Ankara - Kamutay Co- t 
kiir günde saat io raddele- , huriyet Halk Parti kurult" 
rinde esaleten rveya vekäle- yman toplarimasl münaseb" 
ten hazir bulunmas1 aksi hal tile 18 May1sa kadar -~ 
de tahkikah ve muhakeme- mas1n1 tatil etmittir. Kadl-
sinin g1yaben ceryan edecegi tayda Savlav bay Recep ~ 1 
H. U. M. kanununun tebli- tünün meni muhakemesil' 
gat fashna tevfikan teblig dair ba,vekäletin tezk~r:: ~ 
makamma kaim olmak üzere okunda. Bakanlar heyeti · 
ilän olunur. 1327 toplanh yapm11tir. ~i 
~ ~)'"rt M! §'**f 

[Yavuzun kahramanhg1) -44-

Herkes can kurtaran 
lara sar1l1yor! •• 

Ben tcrki sefine emrini verir vermez, het' 
ln~s vazifcyi b1rakarak can kurtaranlara kot• 

iu. 0 zaman makine dairesinin demir k•P;
1
' 

lar cla a~1ld1. Fakat arbk ~ok ge~ kahnrn•t ' 
·1 • · · ) jrinde Zavalh atciJt;l er 1~er1ye g1ren su arm T 

bugulmu!zlard1. Bunlarm i~inde biri binbat•: 

d · b J k ·· ·k· T·· k zabit• digeri e yu:t a~1 o ma uzere 1 1 ur 

de vardt. 
Dan kurtaranlart giyenler denize ablar•li 

gemiden uzakla~1yord1. 
Geminin siivarisi gemide bulunan iki k•' 

y1g1 indirtti. Bunlara baz1 yarah nefer. f: 
zabitleri bindirmek ve hi~ olmazsa kendile 

rini kurtarmaga muktedir olam1yacak ol,iJ 
bu zavalhlar1 kurtarmak istiyordu. 

Filikalar denize indirilmi§ti. Siivari d~ y•; 
rahlarla beraber sandala binmitti. F:ak• 

'tl•' sandallar biraz a~1ld1ktan sonra fery• 
i§itildi. Megerse filikalar top ate1inden ·~1" 
m1~lar ve denize girince i~lerine su gjrmitl•· 

Süvari ve diger yarah olanlar denize d6' 
kül lerdi. 


