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\'iiz ydlardanberi bütün civar1n sagbgm1 gemi Kir 
ten Cellad gölü münbit bir ova hali e gelecek 

gezintisinde bir gen~ k1z 
tabanca ile öldürüldü · 

Matbuat 
Kogresi 

d As1rlardanberi kü~ük Meu- halline yazedilmi§tir. Maki- Sel~ukta bir ziyafet verihni§, 
b res havzast milstahsilinin nelerin her biri 45 §er bin ondan sonra mcrasime ba~-
~'tnda kötü bir cellät rolü- liraya temin edilmi§tir. Da- lanmI§br. Merasime ba~lamr-

~u oymyan Cellät gölünün 1 ha dör makine celbedile- ken vali general Käz1m Di-
r?rutma ameliyesine dün<len cektir. nk -;ok veiz bir söylev söy-
•bbaren ba§lanm1~ 1r. "Sildirici kavak„ mevkiin- lemi~ ve Atatiirkün i§aretile 

Dün sabah erkenden ha- de yapilak bir regülatörle Cellftt gölünün kurutma i~ine 
r~ket eden heyet Sel~uka 

1 
Feyezan suyu Feyezan kana sava~1 ld:gm1, Cellät gölünün 

fiderek vurulan ilk kazma hna, normal sular bugünkü yerinde pek k1sa bir müd-
~erasiminde haz1r bulunmu§- Menderes yatagma akilacak det sonra münbit bir saghk 
tur d l ~ · · · br. ovas1 mey ana ge eceg1m 
b Kurutma i§ine mansaptan , Ayric<t, Cellät gö}ünün izah etmi~ti r. 
a1Janm1~hr. Cellät gölüne ta~masile (6400) hektarhk Bundan sonra kurbanlar 

:ogru ilerlemek üzere büyük arazi de su altmda kalarak kesilerek büyük kazma mar 
'k azrna makinclerile bir ana zarar görmektedir Evvelä kineleri ile Cellät gölüne ilk 
I anal a~1lacakbr. Bu kana-

1 
bu feyczana mani olunacak kazma vurulmu§tur. 

U~· hoyu 46 kilometre, geni~- tedbirler almacakhr. Mezasimde bulunmak üzere 
gi 16 - 50 metredir. Celät kölünün kurutma izmirden gidenler dün ak-

Istanbul - Dün Sar1yerde 
ac1kh bir vaka olmu§tur. Sa· 
r1yerde oturan doktor bay 
Hac1 Nurinin k1z1 bayan Bel
kis ile <;engelköyünde otu
ran bay ibrahim admda bir 
gen~ bundan iki sene evvel 
tam§mt§lar ve ü~ ay evvel 
de ni§anlanm1§lard1r. 

Ni§ahdan sonra ibrahim 
s1k s1k Belkisin evine gidip 
görÜ§Üyor ve beraber gezi
yorlarm1§. 

iki genc sular civarmda 
oturup eglenirken bir arahk 
bir tabanca patlamI§ ve gen~ 
k1z kanlar i~inde ölü oiarak 
yere dü§mÜ§tür. Gelen jan
darmalar ibrahimi karakola d„ liafriyat i~in Amerikadan ~cnliklerinde bulunma üzere ~am saat 10 da lzmire dön-

Ort Ekskovatör makineni gelenlere dün ögle vakti mÖn§Ü§lerdir. götürmü§lerdir. 
ittirtilmi§ ve hafriyai ma- 11'!"'1 ~1 1;11 111"111 ~ P~1 
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Bay Heryo Elen isyan1npa bizim tayyareler 
bombard1man m1 etmi§ler ? 

[•l 
asileri 

23 Nisan <;ar~ambe günü saat 17,15 da Fransanm (Poskolanyol) radyo istasyonu §U 
haberi veriyordu: 

isyamn devam ettigi günlerde äsileri bombard1man cden 15 Türk tayyaresinin büyük 
yardammden dolay1 Yunan hükiirneti Türk hükümetine te§ekkür etmi§tir. 

Bu günlerde sabah~1 refiklcrinden birinde de ayni haberi Londrada ~1kan Deyli Telgraf 
gazetesinin teyid ettigini görüyoruz. Sabahc1 refikimizin verdigi haberi de aynen a§ag1ya 
naklediyoruz: 

"Deyli Telgraf „ gazetesi: 1 Mart Elen isyanmda 15 tayyaremizin isyam basbrmak i~in 
Elen tayyarelerine yardtm ettigini ve Elen hr.kumetinin, bu yard1mdan dolay1 hükiimetimize 
te§ekkür cttigini yazmaktad1r. 

BAY HERYO 

11;.111 
l lhllll 

Denizlide 
Zelzele 

1i;11 
111„111 

Paris (Radyo) -Bay Her
}'o b· 11 1r .söylevde; Frans1zlar1 
~lllburiyetin bugüne kadar 
~~e ettigi eserleri muhafaza 

111 birlige davet etmiftir. 

Denizli 28 (A.A) -Bugün 
saat 9,30 da uzunca bir yer 
sarsmbs1 olmu§tur. Y1k10b 

yoktur. 

[Yavuzun kahramanhg1] -13-

- Tam yol. 

61
„ Bir hayli ilerledikten sonra deniz üstünde 

b·u bir kaplan §eklinde duran ve kocaman 
•r Yelkenli haline sokulan müthi§ bir dü~
~an dritnavb birdenbire üstümüze ate§ et
~ „ 

tge ba§lamasm mi! Vay anasm1... Herkes 
llt diyecegini bilemiyordu. Bizi aldatmak i~in 
"e deniz harbi hilesini yapan Ruslarm (im
Paratori~g Mariya) dritnavh Yavuzu bir 
~trrni yagmuru altma almi§b. Elli metre 
r•d111rn1zda daglar gibi sular yükselmege ba§
a i. 

r l,te Y avuz bu defada herkesi der.in hay
d~tler i~inde birakan bir manevra yaparak 
t fltlanlarm hedefini göz önünden ka~1rd1k-
an sonra bütün sür'ab ile hücuma koyuldu? 

likJ Biitün efrad toplann ba~mda sab1rs1z
\t a ( ate§ a~ ! ) emrini bekliyorlard1. Ya
d "~. nihayet käfi miktarda yakla§mI§b. O 
a •ka bütün toplarm telefonlar1 i§ledi: 

- Ate§ i~in hazirol... 

111•111 
h~il 

11;!1 
11.„.11 

Türkofis 
Te§kilat1·1 

Geni§letiliy or 
istanbul (Hususi) - Ha

zirandan itibaren Ökonomi 
bakanhg1 harici Ofis te§ki
lätmda mühim degi§iklikler 
yap1lacag1 söylenmektedir. 

Türkofis te§kiläb ~ok mü
him bir gayeyi istihdaf et
mekle beraber harice gön
derilen mümessillerin tarn bir 
rand1man veremedikleri, bu 
münasebetle bunlarm daha 
esash bir tc§kiläta baglana
caklan rivayet edilmektedir. 

Bu sene Avrupamn diger 
baz1 yerlerinde bu meyanda 
<;in, japon ve $ili ile iran 
ve Arabistana ve diger bazi 
ecnebi me:nleketlerine me
murlar gönderilecektir. Bun
dan ba§ka memleket dahi
linde birka~ ~ehirde daha 
Türkofis ~ubeleri a~1lacakbr. 

Türkofis Mersin §Ubesi 
müdürlügüne Ofis §eflerin
den Mahmud Celäleddin ta
yin edilmi§tir. 

Türkofis Istanbul $ubesi 
Müdür muavini Hayreddin 
$ükrü yarm Ankaraya hare
ket edecektir. Hayrddin $ük-
a 

: Bir ~ocuk 
Havuzda 
Boguldu 
Istanbul - Hasköyde Ke

~'!ci Piri mahallesinde ~aba
mn oglu ü~ ya§larmda N ec
det dün Okmeydanmda bir 
bah~ede oynarken kazaen 
bah~edekihavuza dü§üp bo
gulmu§tur. <;ocugun 1rbogul
masmda kimsenin ili§igi ol
mad1g1 anla~1lm1§br. ---'!l&i---

B. ihsan ~erifin 
Hocahg1n1n 48 inci y1h 

istanbul ~- Erkek mual
lim mektebi talebesi muallim 
bay ihsan ~erifin hocahgmm 
k1rk sekizinci senesini kut- „ 
lulam1§lard1r. Bu münasebetle 
nutuklar söylenmi§tir. Yartm 
as1rdanberi yurdumuzun gen~
lerini okutan ve onlara f1rsat 
dü§tük~e bir baba §efkab 
gösteren bu degerli profe
sörümüzü biz de bu müna
sebetle öz yürekten tebrik 
ederiz. ........., _________ ~ ... ---
rünün bir ticaret mümessil
lige tayin edilecegi söylen
mektedir. 

Bir kavga neticesinde bay 
ibrahimin ate~ ettigi zanne
dilmi§ ve tahkikat o nukta-
dan ba§lanm1§br. 

Son ldakikada ald1g1m1z 
malUmata nazaran fbrahim 
ismindeki gen~ verdigi ifade
de bu cinayetin kendisi tara
rafmdan i~lenmedigini söyle
mektedir. Mogun verecegi 
raporla vakanm i~ yilzü 
meydana ~1kacakbr. 

Almanlar1n 
Karar1 •• 

BAY HITLER 
Londra, ( Radyo,) - Bir 

ingiliz gazetesinin verdigi 
habere göre, Alman deniz 
erkäm harbiyesi Fransa ile 
müsavi kuvvette bir :denizalb 
filosu vücuda getirmeye ka
rar vermi§tir. 

Almanya bu maksatla bü-

1 .... „ .• o.o-•--
1\lurahhaslaJ· si111diden .. 

seviln1eye ba~lad1 
Ankara (Hususi) - Mat

buat kongresi 25 May1s 935 
Cumartesi günü saat 15 te 
Ankarada toplanacakhr. 

Bu kongre gündelik hususi 
gazetelerin sahiblerinden ve 
ya bunlarm gönderecegi 
mümessillerden her villyet 
mer·kez ve mülhakatmca haf· 
tada ü~ veya daha az ~1kan 
siyasi hususi gazetelerin 
namlarma kendi aralar1ndan 

se~ecekleri birer murahhas
tan her viläyette Tür~e olm1-
yan gündelik gezetelerin dil
lerine göre ayr1lacak gruplar 
icin birer mümessilden, latan
bul Bas1m kurumu batkan1n-
dan Ankara ve lstanbul ser
best muharrirlerle istibbarat 
i§lerile me1gul gazetecileri-
nin se~ecekleri birer murab
hastan Cumhuriyet Halk par-. 

tis, Anadolu ajans1, Matbaa 
c1lar cemiyeti, Kitabc1lar ce-
miyeti murahhaslan ve Ve
käletlerlerin DCfriyat mßdßr• 
lerinden, Maarif ve Hariciye 
V ekäletlerinin ~ayr1ca se~e

cekleri birer mütehass11tan 
mürekkeb olacakbr. 
~ . ....... ~ ...... -~ ......... .... ... -
yük haz1rbklarda- bulunuyor. 
Almanyanm · deniz1teslihabn
dan bahseden Viston <;or~il 
1914 ten önce lngilterenin 
käbusu olan büyük Cerman 
tehlik3si yeniden beliriyor, 
demi§tir. 
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- Gel arhk buradan gidelim. 
- - Bu evde bir sevgilim var, ondan elile olsun bir p~e 
almadan bir yere gidemem. 

_ [ Adamcag1zm puse beklerken ha!11na ""neler geldigini res
mimiz pekälä gösterdigi i~in fazla.izahata lüzum~görmedik!J] 

32 B~tün tok kulelerinin asansörleri i§ledi. 
>'ord:~ mermiler toplarm yamnda yükseli-

111' F •kat burada dü§man gemisi ate~ kes-
Bedeli Nakdi Efrad1na: Askeri Elbisenizi Hcrhalde Ahmet As1m Uz'a 

iyydu. Mermiler gittik~e yakla111yordu. 
't a\tuz nihayet son bir vaziyet ald1 ve 

tt e111ri verildi. 

Y c l y 1 · 1\. d · · ~ifte diki§ Serpu§ ve T ozlukla birlikte alb liradan 
apbrin1z. 1Jn sag a111 er 1 n1ahn an c;If te provah sekiz liraya kadar ismarlama elbise yap1br. 

ESKI BITPAZARINDA NO. 15-1 7 TELEFON NO. 2042 
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Yazan: 
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Senegalli zencilerin siyah suratlarile beyaz 
avu~lar1 ate~ kar~1s1nda parhyordu ! .. 

Eski ve metruk siperler, fer vard1 ki bununla da Fran-
Saros körfezine dogru uza- s1z hatb ba§ltyordu. 

ZENCILERIN BIR n1yor ve ta deniz kenarm-
daki kumluklara iniyordu. M A R 1 F E T 1 
fskenderiye'li ~avu~, temmu- Senegal'h Zenciler, karan-

hktan istifade ederek bir 
zun 13 ve 14 üncü günü müddettenberi bulduklan ~o-
Higlanderlerin ( eteklikli is- cuk~a bir hileyi tatbik edi-
ko~ya askerleri~) ~ok yaman yorlard1. Bunlar gece ka-
hücum ettiklerini ve Türk- ranhgmda, siber aynalarmm 
!erden sekiz:s1ra f siper al- hi~bir i~e yaramad1gm1 ak1l-
d1klar101 .anlabyordu. ~imdi larma getirmiyerek sözde 
bizim de ilk hatta kalmam1z aynayi düzeltiyormu~ gibi ya-
liztmgeliyordu. p1yorlar ve kimsenin kendi-

Alman siperler düeltildik- lerile me§gul olmad1g1m zan-
ten sonra tekrar eski top~u nederek ellerini siperden d1-
taras1ud mevkiimize dönecek §ar1 uzabyorlard1. 

d Y elpaze gibi a~bklar1 par-mi§iz. Fakat bu siperler en 
maklar1m siperin kenarmda, 

geien haberler iyi degildi. a~:kta tutarak ellerinden 
Gözlüklü bir lrlandab nefer yaralanmak istiyorlard1; kü-
istinad hattmm torak köprü- ~ük, hafif ve sevimli bir 
sü kenannda ve bir ccepha yara; ~ok ac1tm1yan fakat 
ne s1gnagmm yanmda dur- onlar1 cephede kahp öldü-
mu~, bize Türklerin yapbg1 rücü bir Türk süngü veya 
mukabil taarruzun deh§etini kur§UDU yemekten kurtara-
anJabyordu. Irlandahmn güz- cak mini mini bir yara„. i§te 
leri korkudan büyümü§: bizim safdil zencilerin ~o-

- Türkler öyle §iddetli cukca hilesi bu, idi. 
öyle müthit bir mukabil ta- Ben, onlara bakm1yormu§ gibi 
arruz yapblar ki bir gün davramyor, gözümün kuyru-
evvel zaptettigimiz siperlerin gile hallerini seyrediyor ve 
büyük bir k1smm1 tekrar ge- k1sk1s gülüyordum. Biraz 
ri aldilar. frlanda taburlar1 kendilerinden tarafa ba§1m1 
yeni bir mukabil taruza kalk- ~evirdim mi hemen gö;derini 
b.lar amma hi~ fayda etmedi. ayanaya yapi§bnyor, kahka-
F ena halde kir1ld1k; diyordu. halarla gülerek, birbirini itip 

llk hatta varchg1m1z zaman kakarak müthi§ surette gü-
bir lrlanda taburu süngü hü- rültü ediyorlard1. Halbuki 
cumuna kalkmak üzere idi. Tnrkler, ancak, birka~ metro 
Bizi tabur kumandanmm ya- ötede idiler. 
nma götürdüler. Binba§1 üstü Sag tarafmda bu zenci 
örtillü bir hendegin icinde gürültüsüne mukabil sol ta-
zabitlerile son bucum hazir- rafmda ingiliz gözcüsü biraz 
bklannt yapiyordu. yüksek~e bir yere ~1km1§, 

Kalkb, ellerimizi s1kb. Bu gözünü bir ~azgala uydur-
yeni bra~ olmu§, azimkär fa- muz, harektsiz d1~ar1y1 göz-
kat hazin simay1, bu k1sa el letiyordu. Önümüzde süku-

net vand1. Aras1ra birka~ s1k11may1 ve ona söyledigim 
kur§UD v1zdd1yordu: o kadar .. Good Buck "talihiniz a~1k 
Türklerin tarafmdan ba§ka 

olsun" sözünü hi~ unutami- bi~bir ~ey gelmioordu. 
yacag1m. 11te bir temenni ki U~uk benizli bir ingiliz 
ona ·hi~bir 'ey temin etmi- yüzba§mm kar§1smda k1vr1hp 
yecckti. Vazifcm Frans1zlar- yattim. Zabit arasira, kapa-
la lngilizler arasmda irtibab gmda mücevher ta~h bir 
temin etmckti. Solumda bir marka bulunan saatine bak1 
lsko~yah gözcü vard1. ingi- yor ve sütlü ~ikolata yiyiyor, 
liz hatb burada bitiyordu. bana da ikram ediyordu. 
Sag1mda da bir Senegalli ne (Akas1r Var) 

Zayi 
336 Senesinde Darührfan 

mektebinden almt§ oldugum 
1ahadetnamcyi kaybettim :;e
nisini alacag1mdan ~skisinin 
~ükmü olmad1g~111 ilän ede
nm. 

136 Num rah 
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SeJ~ - ---k ... _dßl Le 
~1?.~;1nin1 edilen talebe 

Selänik (Hususi) - Bura 
Üniversitesinde yap1lan tes
fiye üzerine ~1kar1lan gürül
tülerin elebe§1smdan bir ta
lebe alb ay digeri de yirmi 
gün hepse mahkum edilmi~
lerdir. 

Saz merakl1la- Yugoslavyada 
.. •d Gazetecilik ve ne~ri-

r1na mUJ e yat isleri 
A~tlmas1 sabirs1zhkla bek- Yugoslavyad~ gazetecilik 

lenilen Kemeraltmda 1kici ve ne§riyat i§leri de ~ok iler 

( Halkm Sesi J 

Selanikte 
l{on1ünist takibati 
Selänik [Hususi] - Bura

da Cambeta caddesinde ko
münistlerin e1eba§1larm~an 
alh ki§inin toplanarak müza
kerelerde bulunacaklar1 za
b1ta tarafmdan haber ahn
makla baskm yaptlm1~br. Ko 
münistler ele ge~irilememi~ 
ise de, blänlan hakkmda 
mühim vesaik elde edilmi~tir. 

izmir sicili ticaret 
n1en1urlugundan: 
izmirde Osmaniye cadde-

sinde 76 numarada ticaret 
yapan müsecceJ Rafael Miz
rahi ve §Ürekas1 §irketinin 
§eriklerin rizasile fesholuna-
cagma mütedair sirküler 
ticaret kanunu hükümlerine 
tevfikan sicilin 1388 numa-
rasma kayt ve tescil edildigi 
ilän olunur. 

izmir Sicil M. Resmi 
mührü imza F. Tenik 

Sirküler 
" Rafael Mizrahi ve §Üre

käs1 „ unvam altmda 1-1-34 
tarihli mukavelename ile ve 
sicili ticaretiu 1134 numara
smda mukayyet §irketimiz ü~ 
sene müddetle teessüs etmi~ 
oldugu halde bu defa bil
cumle §eriklerin rizasile ink1-
zay1 vadeden evvel feshedil
digini ve mefsuh §irketin ala 
caklanm tahsil ve gerek 
gümrük idaresinde ve gerek-
se her hangi daire ve mü
essesede mualJakta olan bil
cümle i§lerioi bitirmek ahzu 
kabz ve vaz'1 imzaya ve ba§- . 
kalarm1 tevkile selähiyettar 
olmak ve münferiden ve müc 
temian ifay1 vekälet edebil
mek üzere izmirde mukim 
B. Amato ile ~erif bay iliya 
Mizrahiye vekäleten hareket 
eden tüccardan bay Yusef 

Politiyi tevkil eyledigimizi arz 
ve sam1mi sayg1lanm1z1 su
nanz 22-4-935. 

Eliya Mizrahi vekili )osep 
Politi imzas1. 

Rafael Mizrahi imzas1 i. 
Ouri imzas1. 

Umumi No. 3557 Hususi 
_No. 41146. 

i§bu 22 Nisan 1935 tarihli 
vekäletname altmdaki imza
larm zät ve hüviyetleri dai
rece maruf 1zmirde Mimar 
Kemalettin caddesinde 51 

~ :c e = EI '< ~ = Q.. ..... ,... ..... 
~ „ ... 

= ..... 
Ücretini haba111dan 

ahn1z 
Doktor ha ahh1 muayene 

ett: 
-- Maalesef hatahgm1z te

davi kabul etmez, irsi bir 
hastahkhr. 

- ~u halde vizitenizi ba
bamda91 ahmzl 

ihtilaf 
- Azizini hastay1m 

Evden ~1kma 
- Doktor da bunu söyledi 

Neden pktm? 
Ev sahibimle doktorun 

arasmda ihtiläf var. Ev sa
hibim evden ~1k dedi ! 

Dcn1islerki 
' 

Bekta§iye demi§lerk: 
- ÖJümden korkarm1sm? 
Ölecegimi henüz diitün-

medimki i~ime korku dü~
sün; Der.ti~. 

Facian1n 
Komik taraf1 
Haber veriyorlar ki Atina

da büyük bi:r lokanta sahi-
binin güzel bir papagah1 
varm1§. Venizelosun ikbal 
günlerinde balkona uzamr 
ve bütün gün bagmrmi§: 

- Ya~asm Venizelos, ya
§asm V enizelos! 

Ve bu ate§in hatib alk1~
lamr, läskan Demosten ka-
dar sevilmi§I. 

Muhalifete ge~tikten sonra 
neyse ne amma Giriclli ser
gerde isyamn da ba~ma g o-
~ince Atina sokaklar:ncla bu 
c1rlak ses arhk kulak hrma-
lamaga ~a~lam1§. Nihayet 
hali"..&n sabnm tüketmi~. -Ve-
rilen habere inanmak läz1m 
gelirse- iki polis mücrim pa-
pagam tevkif ederek götür
mü§ler ve ii:afi Yunan tabi
yetmde bulunan bu Malezyah 
mahluku ihaneti vataniye 
su~ile kur§una dizmi§ler! .. 

As1m 
Sabunlar1 

Bilhassa ( cild Ve sa~ara ] 
No.lu magzada mukimler bay 
Refael Mizrahi ve bav ~sak 
Ur~ iie lzmircl_: ~ara Osman 

b h J.L! ... ' k 1 • -

1 e ~': ~„1g1 yü -~~ii H:Udreti, 
i§tir::.~ eyledigi sergilerden 

( oglu ~:anmda mukim tüccar
dan bay Yusef Politinin oldu
gu anla§ilmakla tasdik l<1~m
d1. 1935 senesi Nisan aynun 
yirmi ikinci Pazartesi günU. 

izmir ü~üncü Noteri Hasan 
Tahsin resmi mUhürU ve ve
kili Ali Rifat imzas1. 

Umumi No. 3558 Hususi 
No. 41146 

Bu vekäletname suretinin 
dairede sakh 22/4/935 tarih 
ve 3557 umumi No. lu aslma 
uygun oldugu tasdik k1lmd1. 
1935 senesi Nisan aymm yir
mi ikinci pazartesi günU. 

lzmir Ü~üncü Noteri 
resmi mühürü imza N. 

ihüz eyledgiii [ birinci derc 
3 k1t'a madalya VQ diploma• 
lar1 ] teyid eylecligi gibi. 

Yuksek nileler tarafmdan 
bu sabuntm miinhasu'att [ cid 
ve sa~ } l~in aranmas1 ye 
kvllamlmas1 da haiz bulundu 
gu yüksek kudreti ifade et
mektedir: 

Binaenaleyh, ~ama111r ve 
bilhassa [ cild ve sa~!ar1 J 
i~in iyi sabun kullanmak isti 
yen zevatm ve evlerin: 
~erefli bir varhga dayanan 
[ As1m ] sabunlar1m almalar1 
ve kullanmalan pek tabiidir. 
Evler i~ln; 12 ve 5 kiloluk 
torba ve pakctleri magaza
smdan isteyiniz. 

Magazas1: <;ang1n ~ar~1 
Beyler sokagmda käin(Taflän lemi§tir. 

gazinosu) a~1lm1§br. Zagrebde 251, Belgrad da 1r;~r.11i;mi;·~i;1n~1P;i11i;1u~1~1 1i.;1111;iu14!!11~111~111z;• 1i.;•11i.;•111;:1r+i 
G- } ' } • • liont1IE::"'"lüudllbull. h1udllhu1tUt1n1t h11111ilt;;~1 l1hdll hu.1t:lhudn 1uulli.01111l11011fb;;.11 hoollllh111lllhu1ll _ ~ uze muganmye erimiz- 198, Lubl1'yanada 165, Nov1· f'.•;1 "' F.+"= 

Ali Raif No. 4 sabuncu As1m. 

-w·~ EMLAK VE EYTAM ~.::a_! den Bayan Faide Nezin, Sadda 47 gazete, mecmua "" r:. ... 

Adalet Remziye ve bunlara ve risale ~ikmaktadir. , . A S f i•' 
mükemmel bir saz heyeti i§- Yugoslavyanm yevmi ga- ~·1 B AN K r•l 
tirak etmektedir. zeterelerinden meselä (Poli- K•l [•1 

!:t:~~::;,:;e~,!~:;~:v.~; ~::· ~=~~:!1:,ü:,d:~;~a=:~ iskonto eder Rl 
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General Saray, Yunasistand papa~Jar1. 
111anastirlardaki ke~isleti tazkilt etth 1<1 

sclcri ah114 yä tJb ! . ~ 
.,, • ' 1 1 

Diyordu. ·' Ayni ~sebeö ve Amerika'mn seva~ll. 
den clolayt lngiliz t kabi;. mesi läz1mgeldi. 
n~si de hayii gev§ek dayra- F.ilhakika Selänik se 
niyordu. Fak!lt k1sa bir müd- itiläf efkän umumiyesini 
det sonra Joffre ; fikrini de- min etmek i~in yak1hn1~ 
gi~tirdi ve fngilizlerin!muha- politika (jestinden) bar; 
lifetine ragmen Selänik sefe- tinden ba§ka bir §ey de . 
rinin yap1lmasma taraftar Sonra Frans1z medi! 
oldu. malum gizli i~timamda 

16 1915 te kasenin dedigi gibi bU birincite§rin b 
Sir Edvard Grey Yunanis- retle Yunanistanm har e 

tana ~ektiii bir telgrafna- tiraka tahrik edilecegi a 
olunuyordu. Yunan ordlll 

mede. Yunan- S1rb andla§- nun kuvveti yanh~ bilirt~ 
masma nazaran, Yunanhlarm mekle beraber bu iddia 
müttefikleri S1rblara yard1ma k d' b mz Delkasenin en 1 ~ 
mecbur ~hulunduklanm bildi- dugu blr özür ve behane 
riyordu. Halbuki Sir Edvard Lort , Greyin Yunanista 
Grey 10 sene sonr~, hahra- t harbe müdahalesi hakkand• 
tmda ~ekayii daha dogru 1 fikri ise habratmda ~o 
olarak muhakeme dmi~ ve yazihdir, 

demi§tir ki• " As1I kat't lriubareb~ 
" - Andla§mamn §ekli rlti cereyan ettigi darulb 

Yunanistamn S1rhlarla l>era- rekätlardan bukadar ui• 
ber BuJgart~ra kar§1 harb- bir sahada . Yunan ord11 

d :mesini ämirdi; fakat and- tarafmdan yap1lac::ak yar~10 la~manm ruhu, bir S1rb· giri§ilen lmücadele Uzer1ll 
Bulgar harbinin ikinci pläna milessi~ olamazd1. ,, . 

0 dü~tügü umumi bir harbde, , Hak1kat ~udur ki b1r~ 
Yunanistamn gene S1rblara Frans11 siyaset ac:lam1arl 
yard1m etmesini emredi~or vaziyetleri ve ~Öhretleri, St 

d ? länik seferine bag-h . idi niuy u ,1 </ 

Selänik seferinin itilaf dev itiläf sansürü de: bo§ durrtl ~ 
leHerinin nihai zaferini ya- yordu. Bu siyaset ada1t11\ 
k1nla~brd1g-m1 veya geciktir- efkäri umumiyenin nazar1 ~~~ 

'!' kabm kendi hatalar1n° 
digini tayin etmek sevkul- ba§ka tarafa ~evirmek i~~ 
cey§~ilere dü§er. Bizce mu- Sirplarm Alman, Avustut) . 
hakkak olan bir§ey varsa ve Bulgar ordulan kar~1s1ß 
o da, bu seferin Yunanistan daki ricab Yunanhlarm h~'. 
da ve itiläf devletlerinin gizli reketsidiginden ileri geidir 
istihbarat zabitleri üzerinde fikrini ve dedikodusunu 0~ 
en fena siyasi ve ahläki bir taya athlar. Bundan soll' t 
tesir husule getirmi§ oldu- Yunan Krah ile Almanl8

9 
gudur. arasmda gizli bir andla~~o 

Selämk seferine aleyhtar oldugunu iddia etmek l~ 
olanlar ~u noktada hakh ' tek bir ad1m atmak käfö' ;, 
idiler: Selänik, Kral Kostantm ba 

Selanik ordusunun taarruza kmda uydurulan masanartP 
ge~ebilecek kadar kuvvet- · kaynag1 oldu. 
lenmesi i~in ü~ sene ge~mesi - Arkas1 Var _,. 

r CWL.::t i· ;;::::i::;n; '.i., .,.,.. ~ - . i:::i::~~~~::::i:~tiZc;lllJ""" 
" 

' 
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ile gürledi ve ilk mermiler dü§man gemisine 
dogru u~tu. Bunu bir ikinci bir ü~üncü Salo~ 
takib etti. Läkin mermiler hedefine vas• 
olmami§h. 

Ufukta tekrar §im§ekler ~akmi§h. Bu d~ 
dü§manm bize gönderdigi mermilerin ate 1 

idi.i 
Derken mermiler Y avuzun hemen birka~ 

metre önünde denize dü§tÜ. Muazzam s~ 
sütunlari geminin yamnda havaya yükseld•· 
Aman brel Art1k! fazla durmaga gelmez diif' 
mamn top menzilinden d1§anya ~1kabm. 

Y avuzun kumanda köprüsünde emirJer 
gürlemege ba~lad1: 

- Tarn yulla ileri ! 
- 180 derece iskele 1 
Koca Y avuz sanki bir oyuncak gibi oldU"' 

gu yerde dönÜÜ§ ve ~a§irma hareketleri ya"' 
parar ilerlemege ba§lami§b. 

Y avl!zun bu dönüp manevra yapmas1n10 

sebebi vard1. Evvelä geminin top menzilindeI1 
~1kmak läz1md1. Vaziyeti düzeldikten sonrB 
tekrar bir geri manevrasile gemiye sald1ra"' 
cakb. 

Yavuz, manevras1m yapabilmek i~in ~e~ 
safe kazanmaga ~ah~1yordu. F akan arkada 

geien d~§?1~n gem~si d~ yoll.~ bir§eyd~. 0 ~~ 
son sür abm verm1~, b1r kopek bahg1 gt 

Muhtercm mü§terilerimizin tika) gazetesinin yevmi adedi l~l M ü tekaidin maa§lar1n1 (!j 

eden".z. -bU adet yuz„-ell1'-b111' C r1kar. 1~1p1nq111••lJl11•"•ijliP"ftll""qP""llJl'"''lll!:'llf P•q1p•"•q IP'!!llll'"lllll'!:!ll~li!!!'llll""Qfl'"'lltl'i' ll'!'ll ll'!'~fl!.:.."lp·;~ 
T ~~ll~Jli~!!J~llll!lli~~~ll.+ • ~1ni:a11r-:u~~H1:id/G;~ .'f"~~~:ä 

-------~~~~--------------------
Y avuzu takibediyordu. 
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Zengin 
Olmak 

Son dereee hassas, saglan1. zarif ve 
oturak terazilerin1iz geldi. Her 

fevkindcdir 

dan1gal1 
tcrazinin 

~ATI~ VERI: Suluhan civarmda (HÜSEYIN HÜSNÜ 
~b~':'!1$) Ticare~hanesidlt, , . 

~ilyonlar arkasmdan O§a lar 
Payango biletle rM·1 1 k. sinden al 
rini Ke~ecilerde 1- 1 yon ar fe mahd1rlar 

R11 hily(tk ikran1iye ( 200,000) ]iradir 
~imcliye kadar misii görülmemi~ olan ve bu 

defa 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
• • Ptyangosunun gayet zengin bir surette yapdan 

Pländan anla~1lm1!ibr. Bir~ok · vatanda~lar1m1z1 
her aym (( 11 )) rinde .zengin eden ugurlu (MiL
YONLAR Ki~ESi) nden biletlerjnizi tedarik et-· 
llleniz menfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 
~tkmas1d1r. 
Ta~ralardan talep edilecek bilet!er derhal ve muntazam 

11llrette ve taahhütlü olarak pos~a vas1tasile sevkedilecegini 
l:iiuhterem mü~terilerime ilän ederim. 

( Hallan Sesi j 

. 
Biletlerinizi 

Mutlaka 

BÜYÜK 

60 
Kuru ~ tur 

Her ecz:ine ve ecza 
depolarmda bulunur 

• 

~:;~:~ S. Ferit ~iF A 
,..„ 

Eczanesidir 

YÜKS L RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

29 NlSAN 

Ki~esinden 

Telefon: :3497 

(:orakkan1 ;354 No. 
Hasan. Tahsin 

Poker Play 

VAL 1 

p . 
TRA$ l~AMLA 

HULLA INIZ 

Milyonlar Ki~esi Sahibi v 
HA YRi DÖLEK ~:ii. 

Her verde sabhr. ~larkava dikkat 
~· 

~~~-*1ci1cf:k.*,'J(_~..:JLt.+..:Jdc" O""' 
24 NISAN <;AR~AMBA'dan itibaren M ~ „~ 

ik· 'k ( TAN ) Sinemasmda » E.. ~ l~C§meh te: • • Tel. 3143 ~· S Clqc . » r-t" --: 

Bu Pillerin En Tazesini 
Tanmm1§ Yunan artistleri tarafmdan vücude getirilen )+ ~q ~ 

~ 1 . Rum ca sözlü F E N A y 0 L )+ ::! • 5 
ve ~arkth M ~. ~ 

2 T„ H Frans1zca sözlüa >+ :3 S"" 

~
1( - uccar orn ve §ark1h ~ ~ 

AVRICA •:; ~ 

En ycni J)ÜNY.A HADiSA'fl ~ ~ ·-& 

~ ~ ~ ... >:· ... S 

"'O -· --~ -cL 
~ 

'' SEANSLAR ~ ~ ,..J 

~ 
»-r--Jß Hergün: 15, 17, 19, 21. Cuma, Cumartesi 9, 11, 13, )(+ ;] [ 

~ 15, 17, 19, 21. Pazartesi, Per§embe saat 3 te ba~lar. » ~ 3 
• ~-------~l"V"!~'V'Y'Y'V""V"~r,~q ~ ..,., ..-++++++++„....-:...-:„ .... „..,„..,.,...„..,„.„.,.„„.„„ ...... „ ...... .,,...11.„„, ;::! er 

........ ~~~g;::~~~~ ...... - L e t b • 44J * •.( C....W™Mc• Alf _......,...,_ ........... izmirde umumi deposu Suluhan civannda 
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d Fakar ~imdi vaziyet ne olacakb. Arka
i~an geien gemi de yollu oldugu i'rin Yavuz 
Cltttngelen manevrayi yapmak 1~ n vakit ka
;anatn1yordu. $imdi ne olacakb? Onlar mü-
~ellladiyen koval1yacak, Yavuz da mesafe 
lltanrnak i~in ka\:acak mt idi? 

Gernide herkes sinirleniyordu. Bu dü§man 
~e~isine her halde bir oyun oynamak läz1md1. 
k hrnallah Yavuz istedigi manevray1 yapacak 
adar vak1t-·bulabilse bunun hakkmdan gel

lllek kolay olacakh. 
Derken kumanda köprüsünden bir emir • 

Reldi : 

b" - T elsizle derhal 
tr ta ~ 

Karadeniz bogazmdan 
YYare ~ag1r1mz. 

Yavuz 
plan 

nihayet bir 
haz1rl1yor 

§tl ~itndi kumandamn haz1rlad1gi plan anla
}' lllarn1~ti. Evvelä tayyare ile gemiye taarruz 
liaPllacak, bundan istifade eden Yavuz üze-
ttt~ atdarak hakkmdan gelec~kti. . 

~\> U rnükemmel bir pländ1. Fakat b1r an 
\leJ ta · · · JA d y YYaremn yeh§mes1 az1m 1. 

latt ~"uzun ba~alarmdan siyah duma~ b~lut
li}' Yukselerek Istanbul bugazma dogru 1ler

Ordu. 

~ „ 
:l ~ 

N 
~~ ~ 
c::: ""O • "J 

~ ~ flv;; r: 
9- g' t_'&_~:;; „ 

~ 
f""f'" 
M'--· . 

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz 

~~~~~~~~~~:·„.~l'J.~l'J.~'-„~'".--. .-„ ~~~~~~~~~~ .. „ „ „ „ „~,...eo;-.~~~~~~~ 

~ TAYYARE SiNEMASJ T3~1}0 : 
~ . 
~ F rans1z akademisi a.zasmdan PiERRE BEN10T'nin • 
~ BUGÜN 1 

~ ~ §aheserinden ahnan • 
------~- -- ~ - - =--- ~ s . . h" .. k ht f1'lm1' 1 [!j@E)<J~!UD'~~i€1~~~!~- ~E'i<:i §.? -7i@~~ - ul!:] ~ enenm en zengm, en uyu , en mu e§em • 

1!11 E L ff A M R A ldaresinde Milli itml! ~ „• 
1 Kütüphane Sinemasmda " ~ Moskova Geceleri m 
~ 2 Büyük ve degerli filim görmege ha.z1rlanm1z f!' ~ A b 11 H B s · II G · t!1 
IJIIIDI 'iijjl· ~ nna e a - arry aur - pme y - ermame r;J 
tli 1 _ Beyaz perdenin e§siz ve ilähi y1ld1z1 ~ ~ Dermoz - P. Richard Villm 1 

::-ip Br1<Y1tte Hehn .. ~ ~ G'b' ··k k F t· tl · · t · ttikl · • a b ~ ~ 1 1 en yu se ranSI~ ar IS. er1.nm emsm e en • 
llM!ii tarafmdan büyük bir muvaffakiyetle temsil edilen llJIUll ~ ve ROD SANDOR ve DIMiTRIEVICH ~1gan orkestre- „• 

er.... C A S U S K A L ß j ~ ~ Ieri ile NAPOLITEN ~ark1c1larmm i§tirak eyledikleri • 
1iln'i ~ ve bütün izmir halkmm görecegi • -- ~ . 2 - Sinema äleminin 3 degerli sanatkär1 t!lV!!i ~ Musiki - A~k - Heyecan - Harp ve hayat filmi. '"' 

!! GRAY GRANT, ROSlTA MORENO, FRANGE DRAKE: ~ -( Mevsimin En Büyük Sinema Müsameresi )-
flmn1 tarafmdan Frans1zca sözlü olarak yap1lan , ~ 

:: A vlanan Gönü ii ~ " . ·~ SEANS SAATLARI 
·UÖ! ne~e ve eglenceli, ~ok gülün~lü komedi II ~ 
~ -~ 
~ ~ 

Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Per§embe: 13, 15, (Mektepliler seans1) 
Cuma: 13 te iläve seans1 vard1r. llll!ll1 l'J.~ 

1· Hergün: 15, 17, 19 ve 21 de. Cuma günü: 11,30 da jij :~~=·---------------------
~~ iläve seans1, Per§emb~günü 13,30 ve l~te tale~e seans1 1o :•: FiATLARDA ZAM YOKTUR 

""-
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ÖLÜMDEN KURTULMU~ 
Istanbul - Evvelki gün 

F atibte bir kuyu temizlenir
ken kuyunun y1ktld1gin1 ve 
i~inde bir temizleyicinin kal
digin1 haber vermi§tim. Ame 
lenin cesedini ~1karmak i~in 
yap1Ian ara!Jbrmalar netice
sinde y1k1Im1~ kuyunun bir 
kcnannda adamcag1zm sapa 
saglam bir halde durdugu 
görülmülj ve derhal kuyudan 
~1karilm1!Jbr. 

Bu amelenin ad1 Mehmed
dir. Kuyunun y1k1lmas1 üze
rine yerinden oynamam1§ 
olan bir ta§m albna sokul
mulJ ve hayabni bu suretJe 
kurtarmt§hr. Mehmed, kuyu· 
nun cnkaz1 albnda tam 36 
saat kalmt§br. 

ALMAN OLMIY ANLAR 

Istanbul - Berlin' den ha
ber veriliyor: 

Alman hükiimeti, yeni 
~1kard1g1 bir kanunla Alman 
olm1yanlarm Almanya' dan 
hcmen kovulmaslna läz1mge
Ien makamata emir vermi§
tir. Bu kanun, Avrupa'da 
mübim tesirler uyand1rm1§br. 

YENI F ABRIKALARIMIZ 
Ankara - Kayseri'de ya

p1lacak olan bez fabrikasmm 
temeli, bu y1l T emmuzunda 
attlacak ve izmit'te yap1l
makta olan kig1t fabrikas1da 
Eylulde i§lemege ba§hya
cakbr. 
BUGDA Y YOLSUZLUGU 

Istanbul, - Viläyet encü
meni Ziraat bankas1 müdürü 
Ahsenin vazifeden ~1kard
masma bugday yolsuzlugunda 
aläkadar diger memurlarm 
muhakemeye verilmesine ka
rar verdi. -Gonatas 
kur§una 
Dizilecek mi? 

Atina (Hususi) - Divam
harbler isyan su~lularmm 
sorgusuna devam ediyor. 
Öyle anla§1hyor ki. lJU gün
lcrde divan1harblerden ~ok 
agir kararlar ~1kacakbr. Eski 
Ayan meclisi reisi general 
Gonatasm isyamn eleba§&la
nndan oldugu hakk1ndaki 
iddia, dinlenen §abitlerin ifa
deleri ile kuvvet buluyor. Bu 
sebeble Gonatasm en §id
detli cezaya ~arp1lacag1 hak
landa tahminlerde isabet ol
dugu ileri sürülüyor. 

Umum Donanma Kuman
dam Amiral Snkallariyu'nun 
Reisligindeki Divamharplar, 
muhalif partiler liderlerinin 
muhakemesini bitirmek üze
redir. Bu liderler hiyane
tivataniye su~ile itham edili
yorlar. 

Deniz isyenc1far101 muha
hakeme eden divamharpta 
fahitlerin dinlenmesi bitmi§, 
müdafaalara ba§lanm&§br. Bu 
divanda baz1 su~lu ~ok agu 
ithamlar albndadir. 

Harbiye Bakam General 
Kondilis, bundan sonra her
hangi menfi bir hareketin 
ljiddetleAr; tenkil edilecegini, 
hükiimetin bu hususta ~ok 
kuvvetli oldagunu söylemi§
tir. 

Osmanl1cadan 
TÜRK~EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

E 
Evvel - Önce 
Evveli - hkin 
Evvelü ahir - Eninde so-

nunda 
Eyyam1 bahur - K1z1hs1 
Eza (Bak. Cefä) - Eza 
Ezel - Üzel, öncesizlik 
Ezeli - Öncesiz 
Eziyet - Eziyet 

F 
F aal - i§~en, i§~imen 
Faaliyet - i§~enlik, i§~i-

menlik 
Facia - Acm 
F eci - Ac1kh, acmh 
F ecaat - Ac1khhk, acm-

hhk 
Fahi§ - A§m 
Fuhu§ - Utsuzluk 
Fahr, iftihar - K1van~ 
Fahri - Onursal 
Fahretmek, iftihar etmek -

K1vanmak 
Faide - Fayda 
fstifade etmek - Fayda 

görmek, faydalanmak 
istifade etmek - As1g

lanmak 
Müfid - Faydah 

'Müstefid - Faydalanml§ 
Menfaat - 1 „ A~ng, 2-

<;ikar 
Faik, müteveffik - Üs

tün 
F aikiyet, tefevvuk - Üs

tünlük 
Tefevvuk etmek - Üst-

gelmek, üstolmak 
F ail - i§liyen 
Fiil - t§ 
Filen - i§le, i§iyle, ger-

~ekten 

FiJi - i§nel 
Faiz - Ürem 
F aizi basit - Düz urem 
Faizi mürekkeb - Ka-

hn~ ürem 
Fakat - Ancak, yalmz, ,u var ki, §U kadar var ki 
Fakir - Yoksul, zavalh 
Fakr - Yoksulluk 
Fall hayr - Yüm, ugur 
Fäm - - Renk 
Fäni - Ölez 
F ena - 1-Kötü, 2- Tüken 

(zeval anlamma) 
Farazi (bilfarz) - Tuta-

bm ki, diyelim ki 
F arazi - Astözel 
Faraziye - Astöz 
Müddea - Töz 
Aksi müddea - Yanb

töz 
F arzetmek- Tutmak, say

mak 
Fariza (vecibe) - Dü§er

ge 
Fark (temyiz) - Ayram, 

ayird 
Farketmek ( temyiz et-

mek) - Ay1rtlamak, ay1rd
etmek 

l~ärika - Ayirma~ 

istisna etmek - Ayra-
mak 

istisnai · - Ayral 
istisna - Ayra 
Biläistisna - Ayras1z 
istisnaiyet - Ayrahk 
Müteferrik - Ayrik 

-Arkas1 Var-

! Bah~eyi ~apa
larken öldü 
istanbul - Ramide oturan 

altmt§ ya§larmda Rtza ismin
de bir bah~1van, dün ak§am 
üzeri bah~eyi ~apalarken 
birdenbire yere dü§mÜ§ ve 
kalb sektesinden ölmü§tür. 

( i 1alkm .St:s1 } 

Antalyada kad1nla r pe~e ve ! 
~ar§af1 a t1yor 

Antalya, 28 (A.A).i- Belediye meclisinin karan ile Ni
san sonundan itibaren ~ar§af ve pe~elerin geyilmesi yasak 
edilm~tir. Bayanlar1m1z bu yasak ba§lang1cmdan evvel ileri 
bir h1zla g iyimlerini düzeltmi§lerdir. Mali durumlar1 yeti§mi
yenlerin elveri§li mantoya ~evirmek ve yeniden manta yap
mak i~in Vali bayanm ba§kanhgmda C. H. partisinde ba
yanlardan bir yard1m heyeti ve aynca dikis kollan kurul
mu§tur. 

Kastamonuda C. H. Partisi 
k günü kutlula ac 

Kastamonu 28 ( A. A ) - Cumhutiyet Halk Partisinin 9 
Mayiste toplanacak büyük kurultay1 dolay1sile §eh~imizde ve 
köylerde güzel bir §ekilde kutlulanmas1 i~in ~imdiden haz1r
hklara ba§lanmt§br. Ogün Halkevinde parti binas1 önünde 
toplanblar zap1la~ak bir~ok söylevler söyleyecek_:. ve müsa~ 
mereler verilecektir. 

Amasya mua llimle • in ültür 
l r tayy~resi 'i~in yard1 

Ama.dya 28 (A.A) - Amasyanm bütün ilk mektep mu
ag~mle.ri her ay maa~larmm yüzde birini ahnacak kültür 
ta.yyaresine b1rakmak suretiyle yüksek vatanpervcrlik gös
termi§lerdir. 

Mara§ kahramanlar1 
bir ~e§me ya 

am1n 
d1 

Mara§, 28 (A.A) - Mara§ harbinde 'rah~an ve varhklan
m bu ugurda yok eden kahramanlarm namlarm1 anmak i~in 
Belediye tarihi bir ~e~me yapbrarak üzerine "1920 Mara§ 
Kahramanlanm Analam, „ cümlesini yazdirmi§hr. Bu ~e~me 
halk arasmda milli tesirJer ve derin bir memnuniyet uyan
d1rmu~br. 

Dinar belediyesi ka ve· erden 
oyunlar1 kald1r yor 

Dinar 28 (A.A) - Belediye 1 Haziran 1935 ten itibaren 
bilardo ve satrang oyunlarmdan ba~ka kahve1erdeki byun
lar1 yasak etmi§tir. 

~ ~~~ ~r~ 

k 
• 
Istanbulda garib bir orsa 

vaka 1 otd 
Istanbul, [Hususi) - Ev- : görülünce, evvelä onu zarar 

velki gece Bogazcla bir kor- vermeyecek bir hale getir-
- sanhk hadisesi olmu~, ~ir- mek istemi§ler. fakat tayfa 
keti Hayriye vapurlarmdan Riza, gözü pek bir adam 
hirini soymak istiyen deniz oldugundan bu adamlarla 
h1rs1zlar1 uzun bogu§malar- ugra~maktan y1Jmann§ltr. 
dan sonra yakalanm1§lard1r. H1rsu:lar R1zay1 bir ha;yh 

~irketi Hayriyenin Be§ik- h1rpalam1~lar ve nihayet gü-
ta§ iskelesinde bagb duran vertenin bir kenarmda bo-
52 numarah vapuruna evvel- gu§urlarken hepsi birden de-
ki gece bir sandal yana~mt§, nize yuvarlanm1~lardir. 
i~eriye ü~ gölge atla'll&§br. Bu s1rada tayfa H1za, dü-

Bu l U 
• • d f dük ~almak suretilc istimdat n ar v purun l~m e ea- . 

11.yet t•l d ctm1~ bulundugu i~in polis e ge~ 1 er, az zaman a 
bl. " k t l k menrnr!an yeti~mi§ ve kor-r yO e§ya op ay1p uza - . 
1 b 1 l d F sanlan demzden topJam1~lar-a§maya a§ am1~ ar 1r. a-
kat bu s1rada Riza admdaki dir. Bunlar korsan R1za, 
tayfa uyanm1§ ve seslerden ~aksut vc Mustafa admda 
·· h l d. w • • • d u~ kafadard1r. §Up e en 1gi 1~10 I§anya 

f1rlam1 az sonra da bu gece 
h1rs1zlar1 ile kar§1la§m1§br. 

Korsanlar Riza tarafmdan ---'!l"''ir---
Bir f;ocuk 
Buguldu •• 

istanbul (Hususi) - Has
köyde bir bogulma vak 'as1 
l'lmu§tur. Ke~eci Piri mahal
lesinde oturan bay ~abanm 
oglu ü~ ya§mda Necdet ~o
cuk, havay1 güzel görerek 
Okmeydanma, ~1km1~, bah~1 
van Alinin bah~esine girerek 
oynamakta iken buradaki 
havuza dn§Üp ;bogufmu§tur. 
<;ocugun cesedi havuzdan 
~1kanlm1§ ve ailesine teslim 
edilmi§tir. 

i -·-gi terede11 
Sonra 

Aln1anvada Da ·rcle
YizYon 'T'a thika tr 

Ba~Jad1 
Alman Posta fidersi adefa 

olarak ge~en h~fta BerJinde 
televiziyonla uzaktan görme 
ve goru~me äletlerini hal-

. km kullanmas1 i~in mu
ayycn posta . ~ubelerine 

yerle~tirmi§ ve istiyenler on
larla konu§m1ya ba~lam1~
lard1r. Yukariki resim tele
vizyonla görü~en ve konu~an 
bir gen~ k1z1, a§1daki reism 
ise t clevizyon alma tertiba
bm gösteriyor. 

Boluda 
f;ocuk 
Haftas1 •• 
Bolu 28 ( A.A) - <;ocuk 

haftas1 §ehrimizde ~ok canh 
vc ne§eli ge~iyor. ilk günden 
beri her gece Halkevi sine-
masmda mektepliler tarahn
dan müsamereler verilmekte 
dir. Bu gece bir ~ocuk balo 

su yap1ld1, yavrular ~ok alkt§ I 
laod1. 

er v:kili~r 1 

~eye i 1 

Ankara, 28 (A.A) - f cra 1 
Vekilleri Heyeti bugün ismet 

inönünün Ba~kanhg1 altmda ll 

topJanarak muhtelif i§ler üze-
rinde görü§melerdc bulunmu§ ' 
ve bu i:j]cre ait kararlar ver
mi~tir. 

----•-ot> 4'-· „,._._ 
• 
lra ticaret 
Heyet• 

OS V da-
Moskova, 28 ( A.A) 

iran ticaret ve sanayi heyeti 

murahhasas1 Moskovaya gel- ' 
mi§tir. Heyete ticaret baka-
m ba§kanhk etmektedir. ---.... -·oo---

ir yol a 
~· Harahisar 28 (A.A) -

Vesaiti nakliyeye ge~id ver
miyen Gireson - Karahisar 
arasmdaki igribel dag1 amele 

ile a~1larak iki kamyon bu 
gün saat 12 de ge~mi§tir. 

lRus 
an'atkarl 

~ ~la v1sta sehrio 
~ ' „ 

o·eleceklerdir 
~ 

Ankarada bulunmakta 
Sevyet Rusya opera ve 
ro san'antkarlan May1s1tl 
rinci günü lzmire gel 
üzere Ankaradan bar 
edecektir. 

Rus san'atkarlarm1 lzro 
kar§tlanarak kendilerine 
mandarhk etmek üzere e 
bi li am bilen. mualliml 
lhuzik muallimlerinden 
rekkep bir heyet L~kil e 
mi~tir„ 

Bu heyat dün ak§alll 
muavini bay Sedadm ba~ 
hgmda bir toplanb yapa 
bu hususta görÜ!lmeler Y 
m1§lard1r. 

Bu toplanhda maarif 
dürü bay Hikmet te hll 
bulunmu§tur. Rus san'atk 
Jarmm ~ehrimizde konser 
bir tem~l vermeleri kuvve 
muhtemeldir. 

kordon 
Tramvayla 
Ath tramvaylar 1 mayis 

R1hbm ldaresinden Bele 
yeye devredilecektir. 2 ~ 
y1sta da raylanu sökülmes1 

ba§lanacakbr. 
Belediye tramvaylar1 i~Je 

miyecektir. Tramvay seferl . 
yerine otobüsler i§letilecekt 

Afyon 
l{avakc,;ilannn 
~1 u ha kern esi 

Dün ~chrimiz ihtisas rnsb 
kemcsinde afyon ka\'.ak~1l• 
rmm muhakemesine de"' 
edilmi§tir. 

Ögleden evvel ve soO • 
yapilan iki celsede bütün $ 

hitler dinlenmi§tir. 
1 Su~lularm avukatlari yer. 

Bugünden itibaren §ehri- lb d l sir. 

Nüfus say m1 
baz1 §ahitlerin ce e i me 

mizde nüfus say1m1 t~m ya- taleb etmi§ler. 
p1lan numarataj i§lerinin, ay- Bu yeni ~ahitlerin dinlet\ 
rilan memurlar tarafmdan mesi i~in celse 2 may1s pe~ 
kontroluna ba§lanm1~llr. Kon- §embe günü saat 14 de talt 
trol ü~ günde bitecektir. edilmi~tir. 

........ .~cr:J.:.JM~:::.:>J;:c:r.:z~~aa::;ar..;.::~~sn::~:.ll~4Q:C:.~ 

[Yavuzun kahramanhg1] - 16-

Dü§man gemisi gittikce geride kahyord0• 

F akat bu mesafenin tamamile a~1lmas1 d9 

bizim hesab1ma gelmezdi. Bitaraftan o~tl 
oyahyarak bize dogru ~ekerken gözlerirn1t: 

ufukta tayyareyi bekliyorduk. . 
Ha geldi, ha geliyor. Fakat tayyare b~t 

türlü görünmüyordu. Dü§man bereket vers10 

geri dönüb ka~m1yarak bizi takibe devao> 
ediyor. 

Ah ~u tayyare bir yeti~se ona öyle bit 
oyun oymyacag1z ki, akh ba§ma gelecek. fa" 

• kat ücr saat: tarn üir saattanberi bekledigi[J.li~ 
halde tayyare birtürlb görünmiyor. Halbll~1 

§imdiye kadar gelmesi läz1md1. Aceba p e 

oldu? Ba§ma bir kaza m1 geldi? 
Gpzlerimiz havada, bize muvaffakiyet S'~: 

tirecek olan \'.elik kartah bekliyoruz. Ba 
buki tayyare degil, bavada bir ku§ bile go· 
rünmüyordu. Vakit ge~tik\'.e ümidlerimiz ke" 
siliyor. Bir , andan da tarn yolla ilerliyorut· 

Dü§män pe§imizde durmadan b1kmad~1' 
kovahyordu. ~imdi de ba§ka bir endi§e büt00 

gemiyi telä§a dü§ürmcge ba§lam1~b. Yav0~ 
tarn bogaza girecegi s1rada Rus gemilerl 

kS" orada bekliyorsa ne olacakta. 0 zaman ar . 
dan geien bir gemi, önümüze birka~ geJll

1 

~1kacak ve vaziyeti epi gücle§tirecekti. Aceb' 
Ruslar Yavuzu hakikaten tuzaga m1 dü§Üt" 
mü§lerdi? 


