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'1erak ve şaşkınlıkla karşılanacak bir tahaf 
hadiseler serisi vücude getirebilir! 
----------~0000-------

raJ Yorgiyi bir Yunan gazetesinin ifadesine 
göre « bir Metaksas, bir Kondilis krallık tah

na ve bir de Bükreşte bir mahkeme müba
liri suçlu olarak sorgu sandalyesine» çağırıyor 
~---__;,, ______ 00,-----------

kondilis Yunan - İtalyan dostluğunu bir kat 
daha kuvvetlendirmeğe gidiyormuş!. 

Hakikaten inanılmayacak, 
tqılacak şeyler, haller, hi
dieeler: 

.. Daha din memleketin 
l'ejİJlaipe kimse el süremez, 
ldmae dil uzatamaz, biz her 
..ıattan ziyade demokratız" 
41iyuler bugiln kral Y orkiye 
11 tabbmz hazırdır, iıtediji-
laiz zaman gelebilirsiniz!" di
forlarl! Bay Çaldaris daha 
tliplomat davranarak bir ke
liıiıe oywıu yapmak iatiyor •e diyorki: 

.. Biz bu krallık işinde yal
'1z elen uluaunun fikrini, reyi
~ sız &ninde bulunduracaj'ız, 
bu milleti ne isterse o, 
~.,, 

Aceba Elen CambmiJeti m.. iıdlletinin fikir ve reyi 
De onaylanmamıı mıdır? Cam
i.ariyet rejimine daima bağlı 
~cafuu ı6yliyen bir Atina 
tueteai bu krallık komedi
elai • S&ztın kısas• " bathtı 
llbnda ıu suretle canlandır
~ iatiyor: 

-Kirye Metaksas ve Kirye 
Kondilia tarafından Yuna
llİltanı kurıaracağı şiddetle 
&mid edilen sabık Yunan 
lorahnın garib bir macerası 
•ar.tır: 

ieYceıiPrenıea Elizabetin ---··--.--
BayZekii 
Moskovada 

talak davasına cevab vermek 
tizere Bükreş mahkemesinin 
emrile mübaşir tarafından 
davei edilmektedir. 

Mübaşir, okuduğu illma 
dayanarak: "Eğer Torgi mah 
keme huzuruna bizzat gel
mezse giyaben mahkum edi
lecektir r" 

Diye bağırmaktadır. Eğer 
ıahsı üzerinde ve Yunan 
tahtı etrafında teşebüsler 
olmasaydı Y orginin ailevi 
ve mahkemeye aid işlerinin 
hiçbir fevkalideliği olamazdı; 
Yunanistan• bir kurtancı 
olarak getirilmek istenen 
Y orgi.. Keneli aile işlerini 
bile doğru dürüst görmekten 
aciz bulunmaktadır. Bununla 
beraber muhakkak olan bir 
nokta var: 

Y orgiyi Metaksas ve Kon
diliı bir haliskir sıfatile Yu
nanistan tahbna, mübaşir de 
suçlu gibi mahkeme hazu
ruea davet etmektedirler. 
Bakalım sonunda yakasını 
sonunda yakasını hangi tara
fın eline verecektir!..,, 

Bu garip ve ıaşdacak hi-
dia~ler arasında bay Kondili
sin bir İtalyan gazetesine 
aöylediği sözlerdir. Eğer ay-
lardanberi Atina gazetele
rinde 12 adadaki Elenlerin 
çektiklerine dair pek çoK 
acıklı ve zehirli yazılar oku
mamış olsaydık, belki bu söz 
Jerde bir tuhaflık bulmıya
cakbk ! 

Kondilis diyevinde diyor 
ki: 

" ltalyan - Yunan dostlu
ğu Musolininin es~ridir. Bu 
dostluğu kuvvetlenclirmeğe 

çabşacağım" 
Bu cliyev hakkmda söz 

kanıtırmaktanaa bunun ma
nasını derinleıtirmek için 
okurlarmızın fikir yormaları-
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,ltalyan -Habeş savaşı 15 Ağustos 
tan Evvel Başlamış Olacaktır 

• 
Italya hiç bir suretle uzlaşmağa taraftar olmadığından 
uluslar· sosyetesinin anlaşmazlığın halli için 15 Aiustosta 

yapacağı toplanbdan önce Habeşistana saldıracak 
Roma 9 (A.A) - Röyter Romadan öğreniyor: ı Bazı mahafil süel harekita Habeş - ltalyan uzlqmahğının 
İtalyanın Habeşistan ile uzlaşmak teşebbüsünden vazgeç- 1 uluslar sosyetesi tarafından tetkik edileceği tarih olan , 15 

mek arzusunda olduğu, çünkü böyle bir teşebbüsün hiçbir 1 Ağustostan evvel başlaması arzu göstermektedir. Bu ıuretle 
faydası olmıyac•ğı düşüncesinde bulunduğu söylenmektedir. uluslar sosyetesi bir emJi vaki karfısında kalacaktır. 
Herşey İtalyanın söel barekitile istediğini elde etmek niye- Londra (Radyo) - Buraya gelen haberlere g6re, Bay 
tinde olduğunu göstermekte olduğu gibi, uzlaştırma komis- Mussolini, İtalya ile Habef arasında bir harb çıkbtı zaman 
.yonu göriifmelerinin kesilınd olması da lmünasip an sayıl- Mısır bitarafbğım muhafaza etmene ltaJyanm Mıurla 
maktadır. münasebetlennı keseceğini ıöylemiftir. 

m m a a m a s a m m m o m m a a a 

Ekonomi bakanı'.Sinyor MussOlini 
~~~~~~~~~ oo~---~-~--- --.... -

Sovyet Rusyaya giderken Ana Napolyon gibi bir falcıdan is-
dolu ajansına diyev verdi tikbalini öğrenmiı midir? 

. ~ "" .. .. . . Musolini, tarih adamları araamda kendiaini iki kifiJe 
((Aynı kalkınma yolunda yuruyen ıkı ulus ta- benzetir: Sezar ve Na~ 
nışış ve anlaşışlardan fayda görecektir)) diyor Boaapart! 

İatanbul 9 (A.A)-Sovyet diyevi vermiftir: Muso&ni bir clemiftim Ojha 
Rusya 'fürkiyenin sevgilerini Bnyük dost memlekate ve bir Qretmeacli. Um-1 
gCSsteren ekonomi bakanı Ce- gitmekten duyduğum kıvanç harbten enel İtalyan WJ• 

BAY CELAL BAY AR 
lil Bayar hareketinden evvel 
Anadolu Ajansına aşağıdaki 

,., W W,... '"""""°""- ..,,,. ..,, 

nı, derin derin düşünmeyi 
onlara bırakmayı daha uy
gun bulduk. 

SIRRI SANLI 

çok derindir. Sovyet ulusuna list fırkaıının bırçm bir men• 
Tllrkiyenin saygı ve ıevgile- ıubu idi. Muaulini IOIJalİI• 
rini eriştireceğim. Biliyorıu- likle ne yapmak iıtedijini 
ruz ki aanayileıme alanında bilmiyordu. Bir Lenin olmafl 
Sovyetlerle yapbğımız emek düşünmediği belli! Ajlebi ib-
birligi son zamanlarda çok timal resikira geçebilmek 
güzel sonu.ç!ar vermiştir. 15 i ·n ltalyadaki i .. timal mi-
seneden bırı bu büyük kom- çı ' b kmakı: -n-. 
şumuzla her vakıt artan bir easeaa. . YI • aoa,, ..... 
dostluk, çalışma birliği yü- mden ı~fadeyı dif6alyorcla. 
rüttük. Bunun ekonomsal Umumı barbclen evvel Ma· 
alanda belirmeleri de çok solini baırsın timsali idi. 
verimli olmuştur. Yeni kal- BAY MUSSOLINI [ Sonu 4 incide ) 
kınma planımızda Sovyetler- m E a a a • • • 
~:;~~~~eş~=~e y~k~:~~ğis:~~- HAYVANLARA BENZEYEN iNSANLAR 
yetlerin ekonomsal alandaki 
büyük başanklannı yerinde 
ve yakında görebileceğim 
için çok seviniyorum. Ayni 
kalkınma yolunda yürüyen 
uluslanmızin tanıııt ve anla
şişlardan her halde faya gö
recektir. Türkiyeden ayrılır
ken timdiden birleıik cumur
luklara ve onlann saym yö
netgerlerine sonsuz sevgiler 
yollanm. 
çıt ~ ~ .... 
lıMıl ..... ı.ı ..... [•J• 

VE 

Y anm adamlar nasd 
yaşar, nasd severler 
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Bunların içinde prensler 

bile var. Edet, kimisi köpeğe 
bazısı maymuna bir çoğu bir 
çok gerib ıekillere bu mah-

yüzde sekseni kendim beıea 
mit, karıısmdakilere istihfaf· 
la bakan inaanlardır. 

~ 

Sakallı kadın 

Yeni Alman Donanması 
Büylk ıehirler zeYk adam

lan ve halkın bllylk bir ina
mı Adriyaniyi hlll habrla· 
dıklannı sanıyorum. 

BAY ZEKAi APAYDIN 
Ma.kova 9 (A.A) - Yeni 

l'lrkiye btiyOk elçisi Zekli 
Apaydın bugiin Moskovaya 
ltilmittir. 

Telefon 

No. 

3882 

-------~~--------••••00••001---~----~~----~~ 

Fransızlardan üstün olmak için Almanlar 26 
bin tonluk iki zırhlı kravozör yapbnyorlar 
Londra (Radyo) - Deyli 

Telgraf gazetesi Almanlann 
netrettikleri yeni deniz prog
mının lngiltereyi bile hayret 
ve heyecana dllşiirdilğOnü 
yazıyar. 

Almanlann yeni deniz 
programında Fransızlann 

Diaikert ve Strayburg na
mmdaki iki bllyGlc gemiaine 

kartı 20,000 bin tonluk ve 
30 mil siir'abnda iki zırhlı 
kravazör bulunmaktadır. Al
manlar bu gemiler sayesinde 
Fransız donanmasının üsttin
de yer almıt olacaklardır. 

Almanlar bundan başka 
250 tonluk ktlçtik denizaltı 
gemileri yaparak daha sonra 
yapdacak btlytlk gemiler için 
adam yetiftirecelderi gibi, 

tayyare taşımak için de bll

yiik bir tayyare gemisi inta 
edeceklerdir. 

Bu yeni inıaab mevzuu 
bahseden lngiliz gazeteleri 
Fransanın bu proğram kar-
ıısında Almanyayı venay 
muahedqini bözmk tlhmeti 
ile ulular aoıyete•ine müra
caaat edecepi yaza)'Or. 

lükat, nedense kendilerini 
avamdan ıaymaja bir tilrlti 
ruı olmıyorlar. 

Ve ne garibdir ki bunlarm 

Adriyani, aakalile maral 
bir kadındır! 

Ben:kencliaini, Kana park
ta bulunduğu] sıralarda bet 
on komıuau olmak ıereffni 
elde etmit bir babtiyanml 

Kendiaini sahnede aeyret• 
mit olmakla beraber bir kaç 
defalar da ziyaret edebildim; 
benimle, vaziyetinden mem· 
nunnbir kadm gani konllfba. 

Arkadapm aenelerce •eYIDİf, 
birçok qk macera Ye acılarm 
danaonra bu arkadqmavama 

- Sonu 2 iacide -
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m q .. . ,. mfıll -! ı ·Hayvanlara 
Türklerle arşı arşıya 1 -----------------0000-------------------

Yazan: Türkçeye Çeviren: 1 
ANRI FÖY REŞAT SANLI ~ 

Benzive insanlar ve yarım 
a amlar nasıl yaşarlar 
~~------------••oo•• -- ~------~ 

m~~~:: -100- ı~ ~ır~ ;ıı ·~ Baştaraf ı 1 İncide 
Türkler, nişan talin1i yapar gibi ateş ederek 

nişan aldıklar her Fransızı deviriyordı 
- Sükü tak! İleri, marş fazla bir akıl ve mantık sa-

marş! bibi değillerdi. 
Bu, bir hücum değildi; bu, Bu kumandanlar, o insan 

bir ölüme gidişti. Türkler malzemesin ve insan emtia-
nişan talimi yapar gibi, ateş sının taliini tayin için zar mı 
ediyorlardı. Her nişan aldık- atıyorlar? Rakamlarla, cüz'ü 
ları Fransız neferini kolayca fnrdlerle yapıldığı gibi insan 
deviriyorlardı. Siperden hü- hayatile de hesablar ve tec-
cuma kalkanlar 200 kişi idi. rübelerle mi yapıyorlardı ? 
40 kişi geri geri geldi. Ge- Annelerin büyük acısı, en 
ri gelenler de ne halde gel- kıymetli, en canlı evladları 
diler, bilseniz... Elbiseleri yok edilen . ilelerin derin 
parçalanmış, dizleri böğürt- matemini bütün bunlar, baka 
!enlere takılarak yırtılmıştı. hm ne çıkacak diye yapılan 
Kan içinde idiler. ' tecrübelerde kullanılan alet-

Arkadaşlarımızdan Kleam ler mi idi? 
birinci hücum dalgasının ba- B:rakımz da bu çeşid ku-
şında o kadar hız a ileri sal- mandanlar.m da kalbinde 
dırmıştı ki nefc:rl~rinin on merhamet hisleri olduğuna 
metro önünde ilk kurşunu inanayım, böyle caniyane 
yemişti. Ötekiler, iskambıl hücumların bir insan kafa-
kiğıtJarından yapılmış evler sından çıkmadığına kanaat 
gibi, devrilmişti. Askerlerin getireyim ve bütün bu nevi 
mütereddit ve darmadağınık hücumları bir hata, bir yan-
hücumları esnasında birbiri lış anlaşmadan ileri geldiği-
peşinden yerlere yuvarlan- ne inanç getireyim. Hiçbir 
dıkları görülüyordu. Sivil s ye yaramayacağım önce-
hayatta mimar olan çavuş den biJe bile, kanlı kıtali 
Balaş, kumandan tarafından kabul edecek kadar karan-
ölüler içinde anıt (abide) yap lık ve korkunç ruhlara mey-
mağa memur edilmişti ZavaUı letmek mümkün değildir. 
yaptığı resim cebinde olarak ONBAŞI BİTKiN BİR 
ölmüş ve eserinin altına ilk ya HALDE 
tırılan kendi olmuştu, bu siste Şimdiye kadar, iklime, si-

ğa muvaffak olmuştur.Şimdi disi bu kara haberi duyunca 
her ikisi de, karı ve koca kendisini son defa görmek 
çok mes'utturlar. emelile Janın bulunduğu otele 

Sakallı kadın, kocasından koştu, geld: " Ben, dedi. 
şöylece bahsetti: Cüce Janın en iyi arkadaşı-

- Onu evvelden gıyaben yım, kendisini bir daha gör-
ıevmiştim; kendisini ne ka- mek arsusundayım! ,, otelin 
dar sevdiğimi bir müddet müdürü kendisine: " - Pek 
hiç bilmedi. Sonra karşılıklı ala.. Döndüncü kata çık, 37 
seviştik, fakat ne oldu bil- numarala odadadır. 
mem?. Aramızdan bir kara Yalnız öldüğündenberi yani 
kedi geçti, bozuştuk. O, iki saattanberi kedi cesedini 
Luna Park önünden kolun- tam dört defa mutbaha sü-
da bir kadın olduğu halde rüklemiştir. Bunun için ka':.. 
geçerdi. Ben de onu körmek pıyı iyi kapamayı unutmayı-
için piyasa ederdim. nız dedi. 

Tam yanıma ve hizama "Adamcağız Janın ölümün-
geldiği vakıt, durur, sanki den çok müteessir oldu, ve 
kolundaki kadını daha fazla nihayet beni yerine istedi. 
sıkardı. Ah .. Sefili bundan Hen de ortak olarak! Şimdi 
dolayı hiçbir vakıt affetmi- ben bu gördiiğünüz canbaz-
yeceğim ! Mamafih bu kara hanenin yarısına sahibim. 
günler geçti artık.. Mes'ud Cüce Antuvan bu hikaye-
ve bahtiyarız ! ciği söylerken ne kadar gu-

- 9 - rurlanıyardu bir görseniz! .. 
})ev kadın ve cuce Öyleya ... Böyle Cüceler 

1 d t cücesi olmasaydı, kendisine <a tn. 
Cüce Antoni - ender bir bir canbazhanenin yarısını 

hadise olmakla beraber - kim verecekti?. Gurur hakkı 
d w ·1 'd'? egı mı ı ... avama mahsus küçük bir 

cadbazhanenin sahibidir. Bu 
vaziyetini izah edebilmek 
için belki günde yirmi defa 
şu hikayeciği anlattı : 
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Facia 

matik bir katliam idi. Sanki neklere, sıcağa, fena kon-
bir kıtal rökoru kırılmak la- seveler yemeğe tahammül et- • 
zım geliyordu. Ve sanki mak miştim. Bugün, bir keten he· 

- Benden çok küçük olan 
kardesim Jan, İngilterede se
yahatimiz esnasında bir sa
bah öldü. Arkadaşı ve efen-

Viyananın meşhur panayıw 
rının kapanacağı bir sıralada 
idi. Ben bu panayırın bol 
olan hilkat garibesi teşhir 
eder kısmile fazla alakalı 

davranıyordum.I 

sad arı anlaşılmaz amirle, or- zinden yapılmış bir kovanın 
duyu en seri ve en mükem- içindt!ki suya akseden zayıf 
mel· surette yok etmek için yüzüme dikkatle baktım. En 
daha seri çareler yaratmakta ziyade gözlerimden korktum. 
birbirlerile yarış ediyorlardı. Gözlerimde sabit şaşkm,ap-
BE YHUDE ÖLDÜRÜLEN dal bir mCJna var. Geçirdi-

iNSANLAR ' ğim facıah günlerin dehşeti 
Y yle zannedıyorum ki za- kıvranıb kalmış cesedlerle 

man zaman, bazı kumandan- dJJu çaddenin haşyeti gece 
lar, Roma sirklerinde baş hücumlarının korkusu. acaba 
parmaklarını aşağı doğru çe- gözle ·ime mi yerleşib kaldı? 
viriren Romalılardan daha - Arkası Var -

Yanlış kullanı a 
makam a 

e 

Türk dili tetkik cen1iyetince kabul edilenlerin 
bir 

Osmanlıcaları 
Reisi Cümhur 
Riyareti cumhur 
Büyük Mill~t Meclisi 
Heyeti vakile 
Başvekil 
Adliye vekili 
Milli Müdafa vekili 
Hariciye vekil 
Dahiliye vekili 
Maliye vekili 

listesini yazıyoruz 
Türkçe karşılıkları 
Cumhur başkanı 
Cumhur başkanlığı 
Kamutay 
Bakanlar kurulu 
Başbakan 
Tüze Bakanı 
Sü bakanı 
Dış Bakanı 
İç Bakanı 

Gümrük ve İnhisarlar vnkiJi 
Nafia vekili 

Finans Bakanı 
Gümrük ve tekitler 
Bayındırlık bakanı 

İktisat vekili 
Maarif vekili 
Ziraat vekili 

Ekonomi Bakanı 
Kültür Bakanı 
Tarım Bakanı 

Bakam 

Sıhhat ve İçtimai muavenet 
Vekili 
Erkanıharbiyei Umumiye 
Şurayı Devlet 

Sağlık ve soysal yardım Bakanı 
Genel Kurmay 

Mahkemei temyiz 
Divanı temyizi askeri 
Şurayı Askeri 
Reis vekil 
Katibi Mmumi 
Müsteşar 
Divanı Riyaret 
İdare Amiri 
Müdürü umumi 

Danış tay 
Yargutay 
Süel Y argutay 
Süel Daniştay 
Asbaşkan 

Genel sekreter 
Yünetker 
Başkanlık Kuru 
Kestör 
Genel direktör 

( Sonu yann ) 

Torbalı icra memurluğun
dan: 

Torbalının Çakırbeyli kö 
yünden Memiş olğullarından 

Gani oğlu Memişin Dağkı
zılca köy sandığından ala
cağı bulunan yüz elli liranın 
temini istifası emrinde tahtı 

hacza alınan ve yeminli ola
rak tayin edilen enli vukuf
larm 400 lira kıymet takdir 
edilmiş bulunan mezkür köy 
sandığına ait üç tarafı yol 
ve bir tarafı Vahid oğlu 
Mustafanın demirci dükkani 

, ile mahdut bir bap kahveha 
nenin açık artırma suretile 
paraya çevrilmesine karar 
verilmiş olmakla ycv i ihale 
olarak tayin edilen 9 Ağus
tos 1935 Cuma günü saat 
on üçde Torbalı kazası icra 
dairesinde alenen satılaca
ğından müşterilerin pey ak
çesile beraber icra dairesine 
müracaatları. Yevmi ihale 
olan 16-8-935 tarihinde meh 
cuz kahvehane mukadder 
kıymetin yüzde 75 ini bulma
dığı takdirde ihale onbeş 
gün temdit edilecek ve ikinci 
artırma 31-8-935 tarihine mü 
sadif Cumaertesi günü yapı
lacağından talip olanların 
934 - 935 dosya numarasile 
Torbalı icra memurluğuna 

müracaatları ve dellaliye res 
minin müşteriye ait olduğu 
ilan olunur. 

Satı k 
törsi et 

Çok faal, lastikleri müed
det her işe elverişli motör
siklet • satılıktır. talihlerin 
2551 numaraya telefon etme-
leri. 1-6 

Canbaz şirketi. kolları ku
rumuş küçük Marya Kovalse, 
cıyaklarile büyük davulu çal
dırıyor ve garibeye fazl bir 
kıymet veriyordu. Sakalh ve 
bıyıklı kadın, cüce Frank 
Bela ve dev kadın Mis Mod 
ile de koltÜklarını kabardıp 
duruyordu. 

-( Arkası var )-
-cg' , '!J " -•• 
z Dilimizi 

öğrenelim 
HERGÜN 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ 

- 43 üncü Liste -
1 - Müşahede - Görüm 

Tarzı rüyet - Görüş 

Örnekler: 
1 Soa Almanya ge
zisindeki görümleriniz 
hakkında bir konferans 
verir misiniz ? 
2 - Bu meselede gö
rüşlerimiz ayrıdır. 

2 - Mecmua - Dergi 
Örnek: Niçin bizde fi

3 
kir dergileri az çıkıyor? 
Mazannei sfı - Karalı 
Örnek: Dün tutulduğu-
nu •yazdığımız adamın 

karalı takımından ol
duğu saptanmıştır. 

4 - Muaf - Bağışık 
Muafiyet - Bağışıklık 
Örnek: Gazete kağıt
larının gümrük bağışık
lığı kalktı. 

5 - Muayene - Bakı 
Örnek: Evlenecek olan
lar doktor bakısmdan 

geçerler. 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli· 
nıelerin Osmanlıcaları kul
lanılmamasını rica edriı. 

10 TEMMUZ 

.Or/İlfNEJICİ l<lzı 
c_/f(o~ .,, 

;ı-ı.'1v~~n:.a;.:~ ÇAKJC/ EFE 

- 21-

Bir haydudun ahret kardeşin 
100 beşibiryerde hediyesi 
şayanı hayret değil mi? 

Fakat Raziyeniıı!dar görü- - Söke ovasına!. 
şü bunu kavraya bilmiş midi? Ne yapacaktı? .. bunu so· 

Zaten Çakıcı efenin dağ- ran bile olmadı. 
larda namus işine verdiği Çakıcı, Beşparmak dağın· 
ehemmiyeti kavraya bilmiş dan inerken yanına Veli is• 
olsa Raziye degirmenci miodeki gözcü kızan almışb· 
kızı Maryanın mevcudiyetine Bu Veli, açıkgöz ve inci bir 
boş bir mana vermiyecekti. delikanlıya benziyordu. 
Çakıc efenin kendisini dağ Veli, hakikaten cesur ve 

larda gezdiği müddetçe ha- atılgandı; eşkiyalığa çok me 
rama bakmamış, başkasının rakı vardı. Arkadaşların• 

avı:_~tı~a gö~ dikmiş bir adam kendi hesabına bir çete ter· 
degıldı. Kızanlarına bu fena tip ettiği vakıt neler yapa· 
aolda hiçbir zaman meydan caklarını anlatırken de, her 
bırakmamıştır d · d f l k'" d k" 

B 
. .' V .

1 
h şey en zıya e a an oy e ı 

u vazıyetı ası emen f l k f l k d a an ızın veya a an a ı· 

kavradı, güzel Mariyanın d w k ld l w d D . . nın aga a ırı acagın a 
kalp ve zıhnınde uyanan d .. l d' . d' a soy er ı. 
şüphelerı, en ışeleri anladı. ( Arkası var ) 
Ve Mariyaya : _ _ .-

~--iiiiiiiii-...;;;;.;iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-• 

- Yeni gelin seni adeta 
kıskandı, ne olacak?. Düşün
cesi ancak bu kadardır, dedi. 

Marya, dalgın, dalgın dü
şündü, Vasile bir cevab ver
di. Çünkü Çakıcıyı asıl kıs
kanan kendisi idi. Raziyenin 
kıskanması da tabii haklı 
idi. 

Çakıci, hacı .,Mustafaya: 
- Ağa .. Dedi.. kardaşımın 

hediyesini veri Dedi. 

Hacı Mustafa belinden 
ağır bir kemer çıkardı ve 
içindekileri çıkardı. Çıkardı
ğı bir katar beşibirlikti, tam 
yüz dane beşibirlikden 
yapılmış bu katar gelinin 
boynuna takıldı. 

Bu büyük hediye, okadar 
büyük bir hayet uyandırdıki 
yürük kızı bir sevinç ve hay· 
ret çığlığı salyermekten ken
dini alamadı. 
Ayni hareketi değirmenci 

kızı Marya da yaptı! 
Oynayanlar, oyunlarını şa

şırdılar. 

İhtiyar yürükle ihtiyar ka
rısı Çakıcının ayaklarına ka
panmak istediler. 

Çakıcı efe bırakmadı: 
- Biz borcumuzu ·yaptık. 

Razie dünya ve ahiret kar
deşimdir. Biz belki ölürüz; 
zavallı kız biraz dünyalık 
yükü alsın 1 

Dedi ve kızanlarına: 
Eee... Dedi. İki döğün 

birden gördük, yedik, içtik, 
eğlendik ! Şimdi iş başına .. 
Marş yola ... 

Kızanlar, düğmesine do
kunulmuş ve kurulu birer 
zenberek, ellerini dizleri üze
rindeki martinlerine attılar 
ve hemen yerlerinden fırla
dılar. 

Hacı Mustafa hemen yol 
ve yuruyuş nizamını tertip 
etti; ve çete biraz sonra 
gözden kayboldu. 

Çakıcı efe hacı Mustafaya: 
- Nereye gidiyoruz bilir 

misin? Diye sordu. 
Hacı Mustafa henüz hiç 

bir şey bilmiyordu ve sor
makta adeti değildi. Bunun 
için: 

Hayır efe.. Dedi. 

Torbalı icra memurluğun· 
dan: 

Cevdet Akömerin Mahmut" 
daki alacağının temini için 
haczolunan karakuvu Dirmil 
yolu üzerinde ve Dirmil kö· 

yü civarında İzmirde yağha· 
neci Ahmee Refike dört yüı 
lira ipotekli bozuk bağlar 
mevkiinde doğusu kara Ali 
batısı Ali çavuş ver esi, 
poyrazı mezarlık, kıblesi 
İmam oğlu Halil ile mahdut 
on sekiz dönüm iki evlek 
bağ ve tarla içerisinde lS 
zeytin, 14 incir, 1 armut ag•"' 
cını havi ve 500 lira kıymeti 
muhammineli gayri menkwün 
açık artıma ve peşin para 
ile satılmasına karar veril· 
miştir. Birinci artırma 16-8 
935 Duma günü saat 14 de 

Torbalı icrasınde yapıla
caktır. o/o 75 nisbetinde ah .. 
cı çıkarsa en •çok artırana 

ihale olunacak. Arhrmada 
verilecek bedel kıymeti mu· 
hamminenin o/o 75 inin bul· 
mazsa 15 gün temdit sbretile 
ikinci artırma 31-8-935 Gu· 
maertesi günü yine T orbab 
icrasında saat 12 de yapıla
cak ve bu artırmada o/o 15 
bedelle talih çıkmazsa 2280 
numaralı kanuna göre bol'f 
tecil olunacak ve satış geti .. 
ye kalacaktır. ~İşbu gayri 
menkul üzerinde her hangi 
bir hak iddiasında bulunan 
ilandan itibaren 20 gün için
de vesaikile birlikte içraya 
müracaat etmeleri aksi halde 
tapu sicilile sabit olmıyd 
alaçaklılar paranın paylaş
masından hariç kalacalHar
dır. Bu iş için tan zım olu
nacak müzayede kaimesi 
7-8-935 tarihitden itibareO 
herkesi acık bulundurulacak
tır. o/o 2,5 buçuk delliliye 
resmi ve ferag harçları mÜJ'"' 
teriye ait olup kıymeti mU' 
hamminenin o/o 7,5 gu oİS"' 

betinde pey akçesi vey• 
banka mektubu ile müzaye"' 
deye iştirak olunur. Tafiple'" 
rio fazla izahat almak iste" 
dikleri takdirde Torbalı icr• 
dairasine cüracaatlatı lüzu1110 
ilin olunur. 
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Geldi BLAK FLA G 
Yaiın bunaltıcı günlerini neş'e ve eğlence • 

ile geçirmek için her .yere gidebilecek 
. ., . eyi bir elbise yaptırınız 

" lf .ME ,z • ' ~ 

4iil•]lila - ~ IJ~li elhiseyi dikecek yegane terzidir t!J 
KEMERRAl.~t HOKÖMET KARŞISINDA t:~ 

t•] 
(t.~~~~~ıı;ıu .. ~~~? .. = ~~ ~.-.- idıltMl'bıııilllııııl~~~!"i 

BOCEKLERI OLDÜR.OR 

BLACKFLAG 

UMUM DEPOSU: 

E . Co eti 
vr 
= ... 2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 
..... 
=ı ..... =.. 1 

s: e 
Ucuzluk Sergisinin 

VE 

Büyük Tenzilab 

Y en i 
çeşitleri 

Tuhafiyeye ait btltün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
g6rülmemİ§ ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şemsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden alınız 
Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 

ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. ~.,iatlanmız çok ucuz olmakla beraber pa-• 
zarlıklık (yor11lmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 
geri getirir paranızı tamamen alırsınız 

Satışlarımız her vakıt n1uhay)1erdir _______________________________ ,...;;..;.,_ ______ __ 
YÜKSEL RAKISI 

~******~;~~~t:Jt:~~~ 
I~ TA yy ARE SİNEMASI Ttı~iD 

BUGÜN 
En büyük sinema artistlerinin temsil ettikleri 

Gaipten bir ses 
Lucien Muratore - Vera Korene ve Makaudian 

tarafından oynanan hissi Lir facia 

ATESLI KADIN LAR 
Armand Bernard - Marguerite Moreno ve Andre Poum~ 

büyiik şarkılı komedisi 

SEANS SAA TLARI 
Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Paıar 14 4-

~~~~·~~+~~::.cııcc:~~~~~ 

MÜJDE 

Çeşme lhca ve Plajlan 
Az zaman zarfında Kabadayı ferleri başladı 

r&klSI kadar yÜkselmİştİr Barut Hanından yalnız Pazar günil hareket saatlan: 6,30·1~ 
~YJP •ter · yurddaşlar ~.lıdlııtlı·.e..ı66~ılııılaıılıııtlıılı !~·ıllıhıl·'"'1ı..ı111ı 1.ı11ı, 1.ınıh 11111Mını...ı11ıı.ıllllııııiıil 8,30 yalnız pazar günli gidip gelme ilcreti 150 kur ... 

HAtK: Tr&ş bıç8~ı ve makinalarını her satıcıdan israrla ..ıılii • wıwı ~ ·~ ıııııı lllıil!l ıııınıuııııııuııııı A f I IA t l k · ti l h · 29A • . 
5 ... ]I Tı.lkı•Jı•k Bı•çkı• Yurdu ! yrıca aza ma uma a ma ıs yen er er zaman ...,., 

~ - arayınız-. ._ ~ Telefon numarasına milracaat edebilirler. 
t!Ai:.tC: T-rq bıçafl ayannda ve ucuzluğunda başka bir ..- ~ bıçak yoktur. J M ü es si s i : ~ BiLET SATIŞ VERi: İzmirde Barut Haıımda 
HALK: Traı bıçağı ince "İsveç çel!ğinden yapılmış ve 41 Zehra Hasan e. Livantalı İbrahimden biletlerinizi •temin edersiniz. 

fan~ .. 100 ,, paradır 41 ~ BU FIRSATI KAÇIRMAVINIZ 
HALK: f raı bıça~nı ktilla'ftan bir daha başka bıçak aramaz ti Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul 19 
lf'ALK: Traı bıçağı ile binlerce halk tıraş oluyor bundan 41 edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve tl) ~.ı::·~·~·~JEEım~~&mEEIBEIEI 

bir tane afatı bir daha başka bıçak aramaz. G Maariften musaddak şahadetname verilir ~ ~~ı.. 11 

P~RASIZ: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer 41 İkinci !~be tatbi~.at sınıfı~~; _terziliğin en ince ~ok- f; ~ G •• ı •• kl • • • 
tane almalarını rica ederiz. fi talannı ogretmek uzere, bırıncı şuh .... mezunları ıle o fj ~ o z u erınızı 

UMUM: deposu ~tanbul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.l : derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen : ~ 
ı'ZMIR: Deposu Siılu Han Kilimciler No. 6 fi Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek f;jı ~ F • ) v •ı 

........ .-... iiiilıiıı.-mllliia ____ .. • 5 41 elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- ~ ~ ennı var ıgı ı e tanmmı 
Ucuzluk Göç fi tirilir ve diploma verilir. ~ ~ B ı . r d . ucuz satan 

G Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç ~ ~ O çeşıt 1 aıma 
Rekoru Sayın nıüşterilerimim 41 dört ayda göstermek suretile talebeler de kabul edilir _ D : 

J.mircl c· .. b k - d.kk : Dnğünleri olan Bayanlara birçok yerleri, çarşıyı do- •• s Ferit Şifa 
.-da e tl:ft:ani ~:b:ğında 1 at nazarına ~ laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur ~ • • 
J ~~alı foto Bilgili mü- Balcılardaki saatcı mağa- • Yurdun atelyesinde cihaz ve gelinlik elbiseleri, karyola ~ ~· Eczanesin-1 

, bam•l •tAtlu vesika foto- zamı Yolbedesteninde 43 No. 41 takımı, perdeler işlenir. Hergüq sipariş kabul edilir ~ ~ c:f 
...... (30) 6 kartpostal 15 1 Bidayet hanı ağzındaki mağaza «I Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır fD ~ f' 
kuruta . çı~armaktadır. . ya naklettim. En ucnz fiatJarla M~•·•n,ıqıı: 111Qlf'Pf!'lı'~ 111'1ll''11'1'1111•1•••~ ~ sorup ıat öğrenme-
~cli~. kara kalem saat almak veya saatlarını Okurlarımıza MüJ·de ~den kat'iyen aıma-

ıtih boya ışlen v-: .. ~ablular. tamir etmek isti yen müıteri- . a 
b4bnnıza getiremedıgınjz de- 32 sayfalık renklı ve resimli bir kapla a yınız. 
recede ebvaen yapılmakta- lerimin bu yeni mağaza"1ı da M l.. k. I l ~ 
dır .. Bir :,r;ret, kanaat'. getir ~ereflendirmeleriniyalvannm. sus u ıtap ar yanız 111 G o·· z L u·· K 
• le k ir. .. t~l-s Tamirat teminatlı olup 100 Paraya 

11

• 

muallim, zabitan, memurin ve T rib k a · in anh ve meraklı savlarından: Mevzuu tari~i ha- ~ üzerine müşkülleri-
talebeye tamirat yüzde 20 kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: a . . 
imntohidw. - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuş, E nıze cevap venr. 

Bir tecrilhe her tavsiyeden - 2 Alemdaar ve fesi ve püskül ihtilali, fi 
muraccabhbr. - 3 Sarayda Rum kızlaıı, § 

(HiSAR CAMI) - 4 Boğazlanan Sadraza, ~ T ta Perakende 

· r muhasib iş arıyor 
He1ap ve idare işlerinde 
~ tecilWer g&rmnı, 
llilteaddid memuriyetler ver
.,. bir zat mlltevazi bil' ma
.. ft aramaktadır. 
·~ !Mi) IClarebaneai• 

Yolbedesteninde - s lstemeznnnk. ~ op n 
...3 N - 6 Kanlı Kılıç ~ S Fen•t Şifa eczanesı· HsB!'~•t 
oı: o. saatçı - 7 Kanuni sultan Süleymanm bir aşk macerası. 8 • .--

1...-16 T-EKIN KWBll..AY · . ~ V_..e .. eaaire. B 
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Şeker ucuz 
Fakat •• 
Şeker 46 kuruştu. Pasta

aın danesi 5-8 kuruş arasın
da idi. Şeker 46 kuruştu. 
Lokantalarda tatlılar, kom
poıtolar 15-30 kuruş arasın
da idi. 

Şeker 46 kuruştu, fondan 
160 kuruştu. Şeker 46 ku
ruştu, Pandispanyanın kilosu 
140 kuruştu. Şeker 26 kuru
ta indi. Pastanın tanesi ge
ne 5-8 kuruş arasında. 

Şeker 26 kuruşa indi. Ge
neLokantalarda tatlılar, kom
postolar 15-30 kuruş arasın
da, fondan gene 160. pan
dispanya gene 140. 

Dondurma gene şekerin 
40 kuruşa satıldığı fiatte ... 

Lokantalardaki komposto
fu dOıünün.. Sizden bir por
ıiyonu için 15-30 kuruşa ah
nan bir (tabak kompostoyu 
Bunun sermayesi ne? Şe

ker ve meyva .. 

Hükumet şekeri, - halk bol 
bol yesin diye - azami dere
ce ucuzlatmış kilosu 26 ku 
l'llf·· Vişnenin 10 kuruşa alı
Clll yok.. Size tabağın için
deki 17 tane vişneyi 30 ku
rap getirirler .. 

Dondurmanın sermayesi 
ayni ıeydir. Şeker, kayısı, 
Yiıne, dağ çileği ve saire .. 

Gelelim pandispanya ya, 
paıtay... Yumurtanın tanesi 
40 para, seker 26 kuruş .. 
Pandispanya 140, Pasta ge
ne aenelerdenberi satılan 
ayni fiatte .. 

Blltiln bunlar pastası, don
durması, akide şekeri, fon
dan pandispanyası, kompos
toaa ayni zincire bağlı hal
kalar değil midir? Yoksa 
hunlan satanlar şekeri 46 • 
kurup satılmasile 26 kuruşa 
Ablması arasında hiçbir fark 
sBrmGyorlar mı?. Bu ne vur
dum duymazlık ? .. 

Hllkômet şekeri bazı kim
ıeler gene sattıkları mallan ' 
ayni fiata halka yedirsinler 
onlar kir etsinlek diye mi 
ucmlattL 
· Bunlar için ıeker 46 ku

l'Uf-$eker 26 lkuruş.. Böle 
teJ olur mu?. 

Haydi bakalım. Can boğaz 
dan gelir. Şu pastaları, don
dmmalan, kompostoları, pa
adispanyalan fondanları ucu 
za yiyelim. 

Akpm: Hikmet Feri dun 

Geçimsizlik •• ... 
Bir koca karısını si
lahla ağır yaraladı 
Kın•lıadada geçimsizlik 

yllztbaden bir cinayet olmuş
tur. Kınalaadada oturan Şe
fik ile kansı bayan Parihan 
arasında son zamanlarda ge
çimsizlik bqlamı ve sık sık 
kavğa ediyorlarmış. 

Sinyor 
Mussolin 
-( Baıtarah 1 incide )

Umumi barba iştirak etti. 

ıo n11"U1 

Bay Naci 
Atiaa, Tacaret •'' f1 litme ta,U. ... ,..... 

•• Bu ·hususta en büyllk aaik l 

gene teferrüt arzusu idi. Fa
kat umumi harpta bir fev
kaladelik gösteremedi ve ... 

--------------------.. 00++ Devirlerle telekkilerin ne 

mltaftrleriDd• ., .. 
fzmin lmip ..... 
albda Vec1m eda=M• Y• 
.......... . ticaret leleri .,.. 
paa taccmrlanmala ...... 
cektir. -Bütün işçi grublan krallığın avdetini protesto kadar çok değiştiğini anladı: 

A b• •) A d ki Bir ordu araıında en bOyük etmek için umumı ır grev ı an e ece er mevkiye sivrilmek imklnlan 

Atina ( Özel ) - Muhalif gazeteleı, Yu- mek suretile diğer bir şekildo hükimet artık bu kadar; Napolyon 
nan işçi gruplarının memlektteki rejim aleyhinde harekete geçeceklermiş. bile bu şartlar altında tec-
mesele~ile ciddi surette meşğfıl olduklarını Dolaşan bazı rivayetlere göre, iş federas- rübesine yeniden başlasa 
yazmaktadırlar. Bu gazetelere göre, işçi yonları bugünler zarfında 24 saat sürecek hiçbir netice edemezdi. 
sınıfları hükumetin krallık rejimine avdet bir genel protesto grevi ilin etmeğe karar Halbuki Mussolini impa· 
etmek meselesini ortaya attıkları zaman! vermişlermiş. rator olmak, eski Roma im-
sistematik bir tazyik .yolu. i~e . ~ü.kiimetı Atina, [Özel) - Bazı muhalif[ gazeteler paratorluğunu hiç olmazsa 
sıkı~.tırma~~. kara~. verdı~le:ını ~ıdırıyorl~r. ler Kral avdet ettiği taktirde kendisine şarki Akdeniz havzasındaki 

Soylendıgıne gore, hukumetın kralhga b .... k .kt d b. t · t ·ı v. 

doğru resmi surette taraftar olduğunu bil- ukyuk d mı arı a ır azmkınad. verı ecegı hududile yeniden kurmak 
d. d• v• b··t·· · · t şk'laAtları bir ha 10 a yazı ar neşretme te ırler. hulyasını besliyordu. 
ır ıgı zaman u un ışçı e ı K l M t k k d" t · d 

1 k Y 
· k .... k b .. l ra cı e a sas en ı gaze esın e yaz-

araly~ gekerde tunan_ılstadn_ıln enk uumçuumi bi; dığı bir yazıda bu haberlerin doğru olma- Bir demircinin oğluna, ba-
ge erme a ar eşmı e ı ece v K d •v. • . sit bir öğretmene bu bulya-

.1A d ki · B suretle bütün dıgını ve ral av et ettıgı .,Jaktırde ken-grev ı an .. e ece ermış. u d. . h" b" . .1 . v. yı kim vermişti, Mussolini 
Yunanistanda sanayi, nakil va ıtaları ve ısıne ıç ır tazmınat verı mıyecegı zaten ' İtalyanların~askeri kabiliyeti-
bütün harekat duracakmış. ne Kral ne de ailesinden hiç kimse böyJe 

· d"kl · b"ld' k d ! ni pekala biliyordu ve geçen Diğer bırçok muhalifler de vergi verme- tazminat ısteme ı · erim ı ırme te ir. j 
''"" Jll!'•q ''•""'' ıı .. ·~ ııı•"'Q P•'"''' -- ııı .. 11

•11 ' '•'"'q sene "Bu hareketlerle biz P!;.Q ~!;11 ıt;q P.!:l ll!;.'11 _.'I ıı~ıl hı.uıl lıtuııl lıı ... ıl ı 1 lı 1 1 
~Mıı ıı ... ııJ ı .... ı ııı ... ıı ıı;;;;ıı ıu .. ııı ıı .. ır 4:t: •uır ıı.dıı i ltalyan gençliğine harptan 

LJQVQ tehlı.kesı· Ş. Karahisarda korkmamayı öğretiyoruz ı,, n j 1 diyen kendisi idi. 
Kızılay haftası Sinyor Musolininin eıranm 

~---------------0000~----------------
Samsun tütüncüleri örünleri-
nin yüzde ikisini bırakıyorlar 
-----------~-------~-~~ ~ -------~--~-----

Yurdun dışınJa bulunan soydaşlarımız da hava 
tehlikesini yoketn1ek için para gönderdiler 
Ankara 9 (A.A) - Sam- 1 

sunun 69 köyünün tütün üret
menleri bir toplatı yaparak 
hava tehlikesini yoketmek 
için tütünlerden her yıl yüz-
de ikiyi hava kurumuna 
bırakmıyı kerarlaştırmışlar 

ve bu kara bütün tütün üret
menlerinin uyması dileğinde 

bulunmuşlardır. 
Ankara 9 (A.A) ,- Hava 
~ ~ E ~ 

tehlikesini yok etmek için 
memleket dışındaki soydaş
larımız arasında da çalışma-

lar başlamıştır. İskenderiye
deki kardeşlerimiz ilk topla
dıkları 240 Mısır lirasını 
Türk hava kurumu merke
zine göndermişlerdir. 

Yabancı ülkelerdegi yurd
daşlarımızın gösterdikleri duy 
ganlık derin ilgi ile karşılan
mıştır. 

Fransa - ltalya .. ____________________ _ 

Arasında askeri bir misak ya
pıldığı ısrarla söyleniyor 

Londra (Radyo) - İngiliz larda Fransız erkunıharbiye
gazetelerine gelen duyuklara sine mensup zabitler de ta-
göre İtalya ile Fransa ara- kib edeceklerdi:-. 
sında askeri bir ittifak ımza 500,000 İtalyan askeri ta· 
edilmiş ve icabında iki ordu rafından icra edilecek olan 
yek diğerine yardim etmesi 
kararlaştırılmıştır. bu maneralar İtalyanın son 

Pek yekında kral, veliahd zamanlarda tahkim ettiği 
ve bay Mussolinin hazır bu- Avusturya civarında ıcara 
lunacakları büyük manevra- edilecektir. 

[•j pınıq 
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Türk-Fransız 
Tecim anlaşması için ko

nuşmalar başladı 
Paris 9 (A.A) - Tecim bakant Türk-Fransız tecim gö-

rüşmelerinin açılması törenine beşkanlık etmiştir. Bakan 
yanında bay Faik Kurdoğlu bulunan Suadın başkanlığındaki 
Türk heyetini selamlamış, geçenlerde Türkiyeye yaptığı 
geziyi hatırlamış ve heyete Fransız hükumetinin bir uzlaşma 
elde etmeği bilemekte bulunduğu hakkında inanç vermiştir. 

~~~~ ~~~~ 

Ş. Karahisar, 9 (A.A) - · .. bilenler bu muammanın anah 
Bugün saat 14 te Kızılay l tarını bir falcı kadının söz
üyeleri Halkevinde toplana- l lerinde bulmaktadırlar. 
rak Kuruma fazla gelir ge- Musoliniye bir kadın mil-
tirmek duygusu ile haftanın racaat etmiş ve bu dadın: 
Ağustos ayı içinde yapılması - s~nin alnında yıldız par 
ve hafta sonunda gençlerden lıyor!. Demiş ·bir çok ıeyler 
bir kurul tarafından Kızılay söylemiştir. Bu söylenen şey 
adına bir müsamere yapıl- ler okadar cazib idi, ki eaa-
ması için bir program onay-
landı. -·-
İkinci Maçta 
Mağlôb olduk 

lstanbul ( Özel ) - Atina 
takımı ile İstanbul takımı 
arasında yapılan maçta Ati
nalılar 3 e karşı 1 sayı ile 
galib gelmişler. --.. ··--
Aile facıası 
---oo·---

Evla<llğının kandıran 
yeğenini bıçakla 

öldürdü 
Bartın (Özel) - Bartına 

bağlı Kuruca Şilede geçen 
perşebe günü bir cinayet ol
muş, 65 yaşında bir adam, 
yeğenini ekmek bıçağil öl
dürmüştür. 

Katil Bilal isminde biridir. 
Bilalın bir kız evladlığı var-
dır. Yei ~ni Şaban bu kızla 
sevişmiş ve almak vadile evi-
ne götürmüştür. Fakat bir 
müddet sonra kızdan bıkmış 
ve kızı, almak şöyle dursun, 
evinden kovmuştur. 

Bilal buna fena halde kız
mış, perşembe günü dağa 

oduna giderken Şabana ras
layınca aralarında kavga çık
mıştir. 

Bilal bir aralık elindeki 
balta ile Şabanın üzerine yü 
rümüştür. Fakat bu defa Bi-

sen haris ve hayalpener o
lan Musolini hepisine inan
mıı ve falcının s6ylediklerine 
göre kendisini yolamıt ve: 
" Ben yirminci Asrın tam bir 
Napolyon Bonapartıyım: bllk
münü vermişti: 

Sinyor Muasoliniye: aoıya
listlik, askerlik-ettiren bep 
hatıf dilinden söylenen bu 
sözlerdir. Sinyor Muuolini 
vakıa bu falcı hikiyesinden 
pek bahsetmez, fakat Koma
da bir İngiliz kadınının attığı 
kurşunlara karşı : 

- Bana kurıun ne yapa
cak sanki? Bir falcı benim 
ancak rahat düşeğinde iSle
ceğimi söyledi. Demişti. _ ........... _. __ 

Tütün 
• 
ikramiyeleri 
İzmir Askerlik··Şubesi Ri

yasetinden : 

Akbi.., icra ........ 
daa: 

Akbi .... ltuiaeimal,.._ 
horçhı 111 ~ .. . 
... Şelal.: ......... d .... . 
taaiki ....... •Wr 
mutbahı bir miktar ,;:;:• ....... ~ ... 
ela bir ev Wr r/ ...... 
masa,.-,. ~
lballli 8111935 p ...... 
- ... ı 15 te icncla ,.,.. 
lacakbr. Sabf ......... 
m&tteriye ait ahalar o/o 11 
niabetinde dipodt ,.brmalan 
prtbr. lateklileriD içra .... 
...U.de herkala ok.,a'*zzı 
aine m•lıı- fUtDlmaeJI .._ 
..tan - .... ,., ..... 
leri illa olmar. 

Akhiur icram...., .... .._ 
du: 
Akbi., ..... a 

l»orcla ubak ..a,. • 
elan M. R••ıiai• llo . 
dolayı haciz ve puap pw
rilmeaine brar v..ıl Al&. 
hiMna Yem ~ Hal 
aokajuada Wr hap .... 
bir ay miicldetle acık artbr
maya çıkanhmttlr. lWa 8-1-
935 P...-he aut 15 te 
icrada yapllcalmr. H.rca .. 
14i1Jeai ..,. ait ..... ,.. 
fiaclir. Fazla ...ıı..at lliJ• 
ler icrada ................ 
relip olmmalan - ier. 
peJ drmeleri illa .... 

Akhiur icra ............ 
· claa: 

Akili.., haiiaei -'l;ellne 
horçhı MDdalJeci Npriaüt 
boramdan dola11 laacb. ve pt· 
raya cemlmetiae ar. ... 
rilen Akhiur çalmkpj car-

Nihayot karı ile koca kav
raya tutuımuşlard1r. Kavğa
da bay Şefik hiddetini yene
miyerek 6tedenberi evinde 
l»ulunan tüfekle bayan Peri
hanın Ozerine ateş etmiştir. 
Çıkan kurıun bayan Periha
qın kamına saplanmıştır. 

Sillh sesi duyani polisler 
eye kotmuılar ve bayan 
Perihanı atır yaralı olarak 
•utaneye götürmüşlerdir. 
Şefik yakalanarak tahkikata 
.... Dlllfbr. 

YUNANİSTANDA GREVLER 
Golosta 1200 tütün amelesi 

ı{rev halinde 

lal yanındaki ekmek bıçağı 
ile Şabanı yaralamıştır. Ya
ralı az sonra ölmüştür. Katil 
tutulmuştur. 

Bir uçak düştü 
Sekiz kişi öldü 

Berlin, [Ö.D] - Simens 
fabrikasının bir deneç (tec-

Şubemiz mıntakasında bu
lunan şehit öksüzlerile harp 
maliillerinin 935 senesi tütün 
ikra:niyesinin havalesi geldi
ğinden vilayet mektupçulu· 
ğunun riyaseti altında teıek
kül eden · komisyon marife
tile vilayette Temmuzun 11 
inci Perşembe gilnilndeo iti
baren haftada üç giln: Per
'embe, Cuma, Pazartesi gün· 
leri yalnız sabahlan saat 
8 den 12 ye kadar tevzi olu
nacaktır. ilk Perşembe gilnli 
Bayanlardan baıbyacakhr. 
Sıra ile bir gün Bayanlara 
bir gün Baylara verileceği 
ilin olunur. 

(banliyösünde) bir evin he
rine düımüş ve evi tutuştur
muştur. Uçakta bulunan alb 
kişi ile evde oturanlardan 
iki kişi ölmüş, baıka· birçok 
adamla da ağır surette yara
lanmJŞtır. Evin Uç kah da 
alevler içinde kalmlfbr. 

fmlllU 14amaarah ~--
dlkklam bir aJ ... .., 
açık arbrmaJA ~ 

!:t ırsı.: = ct 
br. H.ra ..... w .. 
aid Abf pefiaclir. ~ --
16mat ide,...Jer iC1f41& İlllll 

İstanbul, 10 [Özel) - Golosta tütün işçileri grev ilin 
etmişlerdir; grevciler kadın ve erkek olmak üzere 1200 
kifiden mürekkeptir. On tütün müessesesi kapanmıtbr. 1 rübe) uçağa, BHlio y6resinde 

şartnameyi s••!_.,:alan 
.,.. ,.,. peJ .. .... 


