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Güreş takımımız· Elen genelay :hazırlıkları 
.-..~~~~~~~~ ~~~~~~~ 

Macar güreşçilerile birlikte 
h-.-rin izmire gelivorlar 

~~~~~~~~~~~~++..aoffOO~~~~~~~~~~~~ 

Genelay için verilecek kanun layihası cumur 
başkanı tarafından imzalanmıyacak 

Atina (Özel) - Kamutayın 1 
yaptığı son bir toplantıda 
genelbay için verilecek kanun 
layihası Cumur başkanı tara 
fından izma edilmiyerek an
cak bakanlar kurul tarafın
dan imza edilecektir. 

" Yunan milletinin büyük 
bir ekteriyeti drin ve kuv
vetli bağlarla cumurluğa bağ
lıdır. Eğer genelay samimi 
bir şekilde ve bitaraflıkJa 
yapılırsa, cumurluğun büyük 
bir ekseriyet kazanacağına 
emınım. 

p•·~·ı 
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Ankara 
Bisikletçileri 
Balık esirde -Balıkesir 11 jA.A) Bab 

Anadoluda turneya çıkmıt 
bulunan Ankara bisikletçileri 
bugün Çanakkale ilerinden 
Balık esire gelmişlerdir. AD· 
kara bisikletciler 212 kilo· 
metrelik yol yedi saatte al-
mışlardır. 

~ -= .. Buna aebeb te Cumurluk 
rejiminin muhafızı sayılan 
cumur başkanını müşkil vazi 
yete sokmakbr. 
PAPANASTASIYONUN 

· HAYVANLARA BENZEYEN iNSANLAR 
DIYEVI 

VE 

iki kaqılama yapmak &ze
re~ Federasyonu tara· 
faac;lan ıebrimize getirilecek 
olaD Ulusal gilret takımımız
ı. Seıet Taldi adlı Macar 
~ buglln Vapurcu
lul: Tllrk anonim şirketinin 

61 kiloda Abbas ve Basri, 
66 kilodtt Sadık ve Saim 
ulusal güreı kaptanı ) 72 ki
loda Yusuf Aslan ve Şaban 
79 kiloda Ankaralı Hilseyin 

Londra ( Radyo ) - Bay 
Papanast••)'l: buraya gel
miştir. Morning Po.t gazete
siae diyevde bulunarak de· 

Yanm adamlar nasd 
yaşar, nasıl severler 

..,arile aaat 15,30 
da li$irde olacaldarchr. 

Ufusal gtlreş takımımız 
Balkan olimpiyatları pmpi
Jonlağunu senelerdenberi mu
laafua eden kadrosile ge
liyor. 

Glretdlerimizin alafranga 
•e aerbeat olmak ilzere Ma
car gilrfCİ)erile burada yapa
caldarı temaa daha şimdiden 
ba,ak bir alika uyandırmıı
br. Bu P,i bir temu ıehri
llaizde ilk defa g&rüleeektir. 

MUli sporumuzun beynel-
llailel en ıon tekniğinde ulus
lar aruı t8hret kazanan 
.. ıaa gllrefcilerimizi lzmirde 
ı&rmek her zaman eie geç
lllez bir fınatbr. 

glretferfyarm aaat onyecli 
de Alaancak alanında yapı_. 

lacakbr. Yedi sıklet nzerinde 
ıelen glretc;iler ıunlardır: 

59 kiloda - Htaeyin,Ômer 
B S S 2 

ve Nuri, ( eski ulusal güreş 
kaptanı ), 87 kiloda Mersin
li& AJ...et ve

1 
biirik.Mmtafa, 

afır aaldette meıbur çoban 
M~hmed gelmektedir. 
Kafilenin başında gtireş fe

derasyonu reisi bay Ahmed 
Fikri ile denizcilin federas
yonu genel sekreteri bay 
Riza ve daha iki üç hakem 
gelmektedir. 

Her yerde yüzilmilz ağar 
tan aslan gtlreşçilermize şhn
diden muvaffakıyetler temen 
ni ederiz. 

Yugoslavyada 
niimayişler 

Belgrad, [Ô.D] - Yeni 
matbuat kanununun neşre
dilmesi Yugoslavyada akstll
ameller tevlii etmiştir. 

Belgrad ve diğer bazı yer
lerde nümayişler yapılmıştır. 

~ .. ~ 

miftirki: PAPA ANASTASIYO 
maaa amma 

Tütün Borsası 
Balkanlar aran tütün borsası
nın hazırlıklan ikmal edilmiş 
Yugoslav hükümetinin "dıt ı sa faaliyete geçebileceğinden 

ve Tecim ofisini blllteninde,, bu tefebbüs ihraç edilecek 
görülen not: tütüniln imalini kontrol ede-

Bize haber verildijine göre cek, müıteriler bulacak ve 
Balkan devletleri tütiln bor- alikadar devletlerin iştirak 
suı için · yapılan hazırlıklar 

sona ermektedir. 

Akla gelmiyen bir 
teklif! 

Akşam yemeğini yimek 
için aşağı yukan sekizde 
masa baıına oturmuttuk; 
gece yarısını bulduğu halde 
biz hili şu veya bu içki ve 
likörlerle zek tamamlamağa 
çalışıyorduk. Ben arbk arka 
daşlanma veda etmek için 
ayağa halkmağa mecbur ol-
dum. Canbazhanenin adam
lanndan birisi olan M. Hugo 
beni durdçrdu ve: 

- Yalnız gitme, küçik 
Maryayı bearaber al 1 Dedi. 
Madem ki başka birisi yok.. 

Küçük Marya dediği, 

Borsanın merkezi İstan
bulda olacaktır. Aşağıdaki 

Balkan devlatleri buna işti
rak edeceklerdir: 

Yugoslavya, Arnavutluk, 
Yunaniıtan, Romanya ve 
Tnrkiye. 

ayaklarile davul çalar ve 
elleri bir kurbağa eli kadar 

devletleri arasında yapılan kalmış kadıncagaz idi. 
rekabeti ortada!!! kaldıra- Marya Kuvae benimle gel-

teşebbüslerini tayin edece
ğinden bu borsanın temin 
edeceği faideler pek bilyük 
obıcaktır. 

Dış piyasalardaki Balkan 

Bugünlerde allkadar dev
letlerin mOmeuilleri bir top-
lantı yapacaklardır. Bu top
lantıda müşterek raporlar 
tespit edildikten sonra, bor-
2 2 2 [•] 

caktır. · meğe çoktan razı. Heman 
amma mama 
DİLİNGERİN MACERALARE 

Zındandan on haydud nasıl 
kaçblar? ••• 

Tayyare piyangosunun dünkü keıidesinde 
kazanan numaralan neşrediyoruz -

l.tanbul 12 (Özel) - Tay-ı 4573 5537 22509 3900118703 20700 139§4 5951 
~ are ~f&n'>"osuntm --.esJcııeame : : 2t>~ i. . .:._ -918 13167 1920 16245 26471 11542 
?lluta.: :nerasıllhe '-'anlQlft;ır,. 1i400 2011 25925 5398 16161 28921 25725 13800 
-'lllri keşideye blyllk ikra· 21965 26729 25811 10146 14888 10129 17004 9505 
llaiyeler çdanamııtır. Kqicle• 12972 18412 12311 1169 927l 26427 
)e cleYam oluaacakt.r., 100 Jira kazananlar 50 Lira Kazananlar 

18284 No. 9311 4699 3115 15643 1960 4914 1509s 9528 
1000 Lira 11345 21604 ı562s 2549s 26801 1s874 13156 s569 

12765 28744 21046 2590 6016 20966 24164 22723 
6080 24682 26608 1632 14073 15257 17316 DILfNGERIN ZiNDANDA ALINMIŞ BiR RESMi 
8528 22195 340 10853 19925 25951 12543 Dilingeri ele vermit olan kızıl elbiseli kadın, Amerikanın 

26991 25075 21497 15046 8131 9203 22010 

1 
maruf kadın taharri memuru Marsiya Man'ın Londra gaıe-

23585 27950 15094 8803 23554 24488 128 telerine Dilinger, Alkapon ve yaveri hakkında verditi ma• 
1207 ~ ~ 9616 7314 "642 ~ · · e Detretm'-"te~ 
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ayağa kalktı, o bir kant 
uzamamıı sakat elile koluma 
girmege çalıtb. Bu vaziyet 
karf18ında s6yleyecek bir 
kelime bile bulumadı•, yal
nız bir deli gi14-adu çak• 
bm, 6yleki otl·•a bfclew, 
odaya gelince, anki birlai 
glecelcmif gibi kapeyı kilik· 
leclim. 

Soyundum ve yatajmaa 
gir dim, fakat bir türlb 
uyuyamadım. 

Sabahleyin M. Hl)'oJU 
gardligtlm vakit kencliaine 
biraz kafa tuttum. Nuıl tek• 
lifti o?. 

M. Hlyo, ne lclret ne ele 
bir hiddet veya infial eseri 
gürmeden 

- Hakkın va •• Dedi. Sea 
heniz hilkat garibeleri bayat 
ve aleminin acemiaiain! Ben 
ise yirmi ıenedenberi b-
lar aruıada bulunuyorum. 

[ Sonu 4 llDclde J _, .. 
Bir ıiringa ile 
Erkekler dişi, dişiler 
erkek olacaklarmış! 

Bir gazetenia vercliji ba· 
bere g6re bir Rm kadmı 
erkek bir pilici, bir fİrİDp 
ile ditiye çevirmİf. ŞirİDpJI 
36 piliç ilzerincle clenemif, 
hep netice ayni olmUf. Şim
di imanlara tatbik etmeyi 
dllf0nllyorm6f. 

Bir tiringa ile erkeldlld:aa 
kızlıia, yahut lmhktaa er
kekliğe geçmek pek akim 
ereceği teJ clejilclir. Mama· 
fih bir glD bayle bir feJ 
oluna d8DJUID çok clejife
ceği muhakkakbr. 

Telefon 

No. 



Sahife ~ 

f@l~~'i9 ~~~ı ~~~~~~ ait her şeyde temsile ve ay-
@ ı 1ffi ın ' 1 ffi"111TIJ • ' 1 ni şirket hesabına olarak kö 
1 Llli!Jll&uııfllliıı/d1J.?Uim ~ .. ı!ıu 'J. ml..:nı - 1 ı ı 1 ıl ~ mÜr tİraretine ait işlere gi• 
~ .. oo.. ~ rişmeğe ve bu hususlarda 

!~. Türklerle Karşı Karşıya il .seyrisefaine ait umurda mez ~ kur şube tarafından temsil 
~ Yazan· Türkçeye Çeviren· edilen seyrisefain kumpan-
~ ANRI FOV REŞAT SANLİ ~ aJarı ve mücehhizleriyle mu 
~~ ~ :;:.:: -102- ı~~r~~ habereye, kaptanları kabul 

ve muavenete, bunJnrla icra 
Türklerin eli den hiç bir za- yı muc-meleye, ordinolar ver-

i ki • meğe, her nev'i emteayı te-
man a mıyaca arı ıtre 1 sellüme, bunları mürselüniley 

işe başladık; birkaç kaz- nemi bir velvelenin tam or- !erine teslim, her nev'i nak-
ma, kürek saldıktan sonra, tasında idik. · liye mukavdelerini, münaka-
tokrağın içinde bir haki ce- TÜRKLERİN ELİNDEN HİÇ sa ve akte, bilcümle müşte-
ket göründü, etekleri kör- BiR ZAMAN ALAMİYA-
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rilerle muhavereye ve akti 
fezden esen rüzgarla çırpın- CAKLARİ KiTRE mukaveleye ve kömür tica-
magw a başladı. Toprakların E d retine ait hususatta bey'ü şi riesi günü, kendimi aha j 
arasından bir cesed çıkar- zayıf, daha . yorgun, daha rayya şartları münakaşaya ve 
maktan korkuyordum. Bere- kuvvetsiz buldum. Çoktan 1 akti mukaveleye, bunları in-

faza, her türlü komisyon iş-ket versin ki ceketin içi boş beri zaten sütten, şarabdan, 
lerini deruhteye, çekler, kon-tu. Bu çetin kazma kürek sudan başka birşey aldığım 
şimentolar ve ordinoları im-işinde uzun müddet çalışa- yok. Yemek yiyemiyorum. 

çak halimiz yoktu. Artık Seddilbahire inmek zaya, ciroya, aval tarıkı ile 

Toprağı kazmaktan vaz 
geçtik. Fakat ayazdan titri
yorduk. Düşmana gayet ya
kın olduğumuzu hissediyor
duk. Sabah olduğu zaman 
hiçbir şey görünmüyordu 
ama bir gün evvel benim 
yaptığım tecrübeden sonra, 
burnumuzu siperin şivinden 
dışarı çıkaracak cesaretimiz 
kalmamıştı. 

Arhk toprağı kazacak 
kuvvetimiz kalmadığı için, 
dimdik dereye inen yamacın 
üstündeki siperde, bir yuva 
bularak içine girdik. Burası 
toprak ve kuru dallarla ö -
tülü idi. Geceleyin yanıbaşı
m ızdaki bataryalar, kulakla
r ım • zın zarını patlat acak bi r 
· dd tle atese başladılar. 
r n•nndan ayaklarımızın 

dibinden doğru çılgmca bir 
piyade ateşi açıldı. Biz Fran
sız hatlarının en güzel gü
rültülerini h~tırlatan cehen-

~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

f zmir SiciJ Ticaret memur
luğundan : 

İzmirde Birinci Kordonda 
muamele yapan müseccel 
[ Naamlooze Vennootsehap 
VV. F. Henry Van Der Zeer. 
Co. İzmir şubesi] namına her 
ikisi müçtemian ve ayni za
manda M. Edvard Henri Ali
otti ve M. Eharleş de Rad
zivanoviçh ve M. Abraam 
G. Boitman ve M. Jojeph 
Bon ve M. Jak Fantasia ve 
M. VV, Villiam Van Der Zee 
ve M. Jorj V edoriden her
hangi birisile müştereken im
za koymağa selahiyettar ol
mak üzre Alfred VVinter
halter ve Hanri Zakori'ye ve
rih:n vekaJetname Ticaret ka
nunu hükümlerine görü Sici
lın 1439 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir Sicil Ticaret Memur
luğu resmi mühürü ve H. 
Tenik imzası. 

VEKALETNAME 

Bin dokuz yüz otuz dört 
r.enesi Teşrini evveJ ayının 
onuncu Perşembe günü saat 
15 raddelerinde İzmirde Kar 
diçeli İbrahim Bey hanında 
kain dairei mahsusasında ifa
yı vazife eden İzmir ikinci 
Noteri Mehmet Emin Beyin 
mazeretine binaen ben mua-
vinlerinden Ahmet Refik, İz
mirde birinci Kordonda Pa-
saport vapur iskelesi karşı

sında kain Van Der Zee mü-
essesesine bil'azimc orada ha
zır ve mukim olup zat ve hü 
viyeti, İzmirdc Salhane, mek 
tupçu yokuşunda 429 numa-

kefalete, iskontoya, ve tedimecburiyeti var. Hastayım 
yeye, her nevi hesabı cariledemek gücüme gidiyor. Kuv-
ri almağa, tediye ve tesbite, vetimin son baddiye kadar 
protesto keşide, muhabere olan mesafe bitip tükenmek 

1 

evrakını imzaya, her nevi ke bilmiyor. Acaca oraya kadar 
falet vermeğe ve almağa, 

gidebiJecek miyim? Bir yer her nevi devir ve temlikleri 
de oturup dinleniyorum. r yapmağa, ve kabule, her tür-

Türklerin elinden hiçbir ı 
lü paraları tediye ve ahzu zaman anlamıyacağımız Kir-
kabza bu bapta muteber mak tenin alışık manzarasını sey-

d buz ve ibralar almağa, ukut re iyorum. Kirte, şuracıkta, 
elimizi uzatsak tutacak ka- üzerinde her nevi tediyat ve 
dar yakında görünür. insan, makbuzatı yapmağa, müsdah 

dem tutmağa, yol vermeğe, adeta, geze geze bir iki da-
sırf adli ve hukuk:, cihetler kikada oraya gidebilirim, 
de avukatlar tayin ve azline 

sanıyor. Şarkın saf maviliği, 
her nevi gümrük muamelerimesafeJeri kısaltıyor. 

Seddilbahire inerek dokto- ı ni yapmağa, postahancden 
run çadırına girdim. Muaye
ne oldum. Doktor : 

- Dostum, dedi, sarılık 
olmuşsun. Sana bir mezuni
yet fişi keseyim de Fransaya 
git. 

- Fransaya gitmek! Bu, 
mümkün mü? 

-( Arkası var )-
~ ~ ~ ~ 

ı rada mukim İsak oğlu Yu
s ef Eskenazi Efendi ve İz
mirde Karşıyakada Aycioğdu 
sokağında 19 numarada sa
kin Alfred oğlu Antuan Mak 
ripodua Efendi nam şahitle 
rin tarif ve şehadetleriyle te 
ayyün eden ehliyeti kanuniye 
ve nizamiyeyi haiz bulunan 
İstanbul BeyoğJu beşinci No 
terliğinden tercemesi 10 Ka 

nunsani 933 tarih ve 2066412084 
numara ile İstanbul hukuk 
işleri müdüriyetinden 9 Ka
nunevvel 933 tarih ve 2982 
numara ile muamelei tescili
yesi icra kılınan ve sureti da 
ire vesaik dostyasında hıfz 

olunan vekaletnamede yazılı 
olduğu veçhile "NAAMLOSE 
VENOTSCHHP VV. F. HEN 
RY V N DER ZEE CO.,, 
Şirketi meclisi idare aza ve 
müdürü olduğu görülen ve 
mahalli azimetim olan İzmir-
de birinci Kordonda Pasa-
port vapur iskelesi karşısın
da kain hususi dairesinde 
mükim Moşyö VV. F. HEN
RY VAN DER ZEE den da-
vetimin sebebini . sorduğum
da takrair edeceği veçhile 
bir vekaletname tanzimini 
talep etmesine binaen ken
disi ile münasebetleri olmıyan 
mumaileyhima şahitler huzu
ruııda keyfiyet kendisinden 
soruldukta söze başlıyarak : 
Meclisi idare aza ve müdü
rü bulunduğum "NAAMEO
OSE VENOTSCHAP VV. 
F. HENRY VAN DER ZEE 
CO.,, şirketinin İzmir şube
sini alel'umum seyrisefaine 

her nevi telgraf, mektup, adi 
cevaplı ve teahhütlü koliler 
ve havalenameleri çekmeğe 

ve mukabilinde ibra vermeğe, 
her nevi sigortalar akte, si
gorta poliçalarını imzaya, taz
minat paralarını ahz ve isti
faya, bilcümle makam, tica
ret odası, sicili ticaret ve sa
ir dairelerde lazım gelen her 
nevi tescil ve kayt muarıe

lelerini ikmale, devairi ma-
liyede her nevi beyanları 

yapmağa, ikametgah intiba
ha, her nevi vergileri ve A
lelhusus kazanç vergilerini 
tesviyeye ve bu bapta her 
türlü beyanatı yapmağa, bil
cümle komisyonların her 
derecesinde her nevi itiraz
ları etmeğe, hususatı anife 
ve işbu vekaletin icrasına 

tealluk eden hususatı sai
re zımmında bilcümle maddi 
ve hukmi eşhas, devJet de
vairi aleyhine şurayı dev-
let ve sulh hakimleri, bida
yet mahkemeleri, mahkemei 
temyiz ve Türkiyede selahi
yettar bilcümle makamatı ad
liye ve idariyeleri lier dere
recesinde her türlü deavii 
adliye ve idariye ikameye eş
hası salise tarafından "Naam
loose Vennotschap Ven Der 
Zee Co.,, şirketi aleyhine ika
me olunacak her türlü daavii 
adliyede şirketi temsile, bil
cümle dava arzuhalJeri ve 
layihaları imzaya, ikametgah 
intihaba, müddei ve müddea
aleyh sıfatiyle muhakemeye, 
islahı muameleye, her tedabiri 
ihtiyatiye, hacız ve saire itti
haz, tasdik ve fekke, mah
keme taminatı vermeğe ve 
almağa, iadeyi muhakemeye, 
tebliğ ve tebelluğa, her türlü 
itirazları dermeyana,. davayı 
mütekabile ikameye, kanu
nen haciz her türlü delilleri 
ikameye, tesbiti dleaile, her 
nevi vesaikaları ihzar tve ib
razına tal~be, tetkiki battu 

hateme, şahit ikame ve red
de teraftarların huzur ve 
isticvaplarını istemeğe, ye
min teklif, iade ive kabul ve 
redde, keşifler yaptırmağa, 

tahkime, ehli hibre ve ha
kem nasp ve azil ve tayine, 
bunlar huzurunda muhakeme 
ve isbatı vücuda, ehli hibre 
raporlarına ve hakem kararla 
rına muvafakata, ve yahut 
aleyhlerine turuku kanu-

niye ile itiraza, ticaret 
defter ve hulasalarını ibraz 
ve ibrazını istemeğe, her ne
vi davaya müdahaleye, ve 
eshası saliseniu müdahlele 
lerini talebe, ihbarı davaya, 
iJamatı istihsale ve her türlü 
vesaikı kanuniye ile mevkii 
icraya vaz'a Türkiyede icra 
ve iflas kanununda muhar
rer bilcümle tedabiri ittihaza 
iadei muhakemeye, temyizi 
davaya, medyunların iflasını 

talebe, alacaklıların her tür
lü içtimalarına, müdahale.<e, ' 
sindik tayin ve konkordato
ya rey vermeğe, veya redde, 
konkordatonun tesciline kar
şı itiraza, konkordatonunun 
hissei garamesini ahzı kabza 

her nevi cunha, cinayet veya ka
bahatlardan dolayı her şahıs 
aleyhine şikayete, şikayetten 
feragata müddei şahıs sıfa
tını iktisaba, hukuk, ticaret 
ve ceza davalarından faraga
ta, feragatı kabul, ve sureti 
umumiyede indelicap tasdik 
etmeği vadeden zirde vazül 
imza -şirketin menfaatınca 
işbu vekaletin imzasi için 
mumaileyhime vekillerin fai-
deli ad edecekleri her şeyi 
yapmağa mezun ve selahi
yattar olmak üzereaşağıdaki 
yazılan vekiUerin her ikisi 
müçtemian ve ayni zamanda 
müsyö Edvard Hanri Aliotti 
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ve müsyö CharJes de Rad
zivvanovich ve müsyö Abraam 
G. Eoitman ve müsyö Joseph ! 
Bon ve müsyö Jak Fantasia 1 
ve müşyö VV. Villiam Van 1 

der Zee ve nıüsyö Jorj Vido
ri denher hangi birisi ile 
işbu yeni vekillerden her 
hangi birisinin müşterek im
zalarile temsile selahiyattar 
olmak kaydile İzmirde birin
ci kordonda 210 numarada 
mukım ve şiketi mezkure 
memurlarından Alfred VVin
ter HaJter ve Karşıyakada 
İnkılap sokağında 21 numa
rada sakin yine ayni şirket 
memurlarindan Hanri Za-
kari Efendileri olsıffatla 
vekili umumi nasp ve tayin 
eyledim. deye ikrarda bulun
ması üzerine işbu umumi ve
kaletname mahallinde tanzim 
ve okunarak tefhim, kabul 
ve ikrar ettikten sonra ziri 
cümlemiz tarafından imza ve 
mühürlendi. 

Umumi "No. 5360 
Hususi No. 31142 

İşbu vekaletname sureti
nin dairede mahfuz 8320 u
mumi numaralı aslına muta
bakatı tastik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz .beş senesi Ha
zıranın sekizinci cumartesi 
günü. 

İzmir İkinci Noterliği 
resmi mühür ve 

E. Erener 
imzası 

Satılık 
nıotörsiklet 
Çok faal, lastikleri müced 

det her işe elverişli motör
siklet satılıktır. talihlerin 
2551 numaraya telefon etmc-
Jeri. 1~ -6 

12 TEYMU! 

JJrTİlfNtNCİ Ktzı 
~avı 

ÇAKICI EFE 

- 23-

Gökdeli Çakıcının tuzağın 
düştü ••• 

- Çakıcı bir rum kızına - Haberim var ağam. 
bir de yürük kızına yüzer Amma haber verdiğine i 
beşibirlik düğün dediyesi etti. Uyanık durmak dai 
vermiş... ividir. Bunlar benim kanaa 

Gökdeli Çakıcıyı takıp tınca bir çeyreğe kadar bu 
ediyor!.. ralara gelip çatarlar. 

Bu haber ağızdan ağıza - Eyi dedin efem... Ge-
doJaşıyor ve bütün köylerin lirlerse göreceklerini de gö· 
kulağına gidiyor. rürler, paylarını alırlar elbet! 

Bunları Gökdeli de duyu- Çakıcı, Gökdelinin yaklaş-
yordu. Gökdeli Mehmed esas tığını biliyordu; fakat hanği 
itibarile Kamalı Mehınedin istikametten görüneceğini 
kızanlarından idi. Fakat pek henüz muhakkak surette bil-
çok tanıdığı kadınlar saye- miyordu. Bunun için bu köy-
sinde, sekizi köylülerden ve )ünün getirdiği haber çok 
12 si Arnavud olmak üzere işine yaradı. 
20 kişilik bir takip çetesine _ Gökdeli geliyo. Siz kü-
kumanda etmekte idi. Kama- çük Osman, deveci kara 
lı da, eski garez ile ilk fır- Osman sağdaki şu çiti tutu-
satta Gökdeliye yardım ede- nuz, ben haber vemeyince 
cekti. ateş etmıyeceksiniz. Sen ha-

Gökdeli, Çakıcıyı kendi cı Mustafa, sen Marya kız: 
hazırladığı pusularde bekler- yanımda bulunacaksınız. Sen 
ken, Çakıcının adamlarından de Marcanla kara Ali solda· 
birisi, kendisine hizmet edi- ki kaya dibini tutacak ben· 
yor gibi görünerek Çakıcı- den işaret almayınca atef 
nın Söke ovvasında bulun etmiyecek siniz. Sen de Va-
duğunu haber vermişti. sil, arkayı tut, etrafı gilzel 

Gökdeli muhbire: gözet, ne görürsen bana 
- Yalan söyliyorsen ciğer bildir! 

lerini sökerim ha ! Dedi. 
Muhbir içinden gülerek: 
- Yalan söyl!yorsem mi ? 

Allah yalan söyliyenin veya 
inanmının ciğerlerini söksün, 
emi? Dedı. 

Gökdeli, bir deli gibi çe
tesi hareket ettir; ve Çakı
cının bulunduğu haber veri
len tarafa doğru saldırdı; 
arkadaşlarına : 

- Arkadaşlar, dedi. Tam 
sırası.. Herifi düz ovada 
bastırsak, vücudunu delik 
deşik ederiz, dedi. 

Arnavutlar da birer boş 
kabağa benzeyen kafalarını 
salladılar: 

- Po morel dediler, bi
zim kurşunlarımız boşa gi\
mez bire efenzum! Biz bir 
yara için isteriz beylikten 
bir altun lira ... 

- Ha . . . Çakıcının ya
nındaki kıza dokunmak yok. 
o benimdir r 

Gökdeli, Arnavutlar ileri-
lemeğe devam ettiler. 

Bunların böyle bozuk, dü
zen ilerleyişlerini gören zeki 
ve kurnaz köylüler, küçük 
bir dikkatle maksadlarını da 
anlıyorlardı! 

Çiftini sürmekle meşgul bir 
köylü bunların Çakıcı üzeri
ne gittiklerini anlar anlamaz, 
sabanını olduğu yerde bı
raktı ve kendine kestirme 
bir yoldan heman Çakıcıya 
irişti. Çakıcının belli kılavuz 
!arından olduğu için kolayca 
Çakıcı efenin yanına çıka
rıldı, Çakıcı: 

- . Ne var ağa?. Diye sor
du. 
- Hiçbir şey emme, Gök

deli denilen herif, başına bir 
sürü Arnavd toplamış, bu 
tarafa doğru geliyor gördüm 
de ... Hanı ya haber vermiye 
geldim.. Haberin vardır ya .. 
Ne olur, ne olmaz efem .. 
Dünya bul 

Dedi. Çakıcı şimdi harb 
nizamm1 almış, düşmanı bek
liyordu. Mevki esasene Çakı
cının tamamen lehine idi. 

Çiftçi dayının getirdiği 
haber değirmenci kızı Marya 
ve Vasil ile sekiz kiıiden 
ibaret olan kuvvetin en ha
zırlıklı ve en münasip şekil
de mevki almasını da temin 
ntmiş oluyordu. 

- Çakıcı efe : 
- Dayı.. Sen haydi raha-

tına, amma geldiğin yoldan 
değil. Herifler seni görürler
se şüphelenirler. Arkadan, 
biraz fazla yol alırsın amma .. 
Zararı yok dedi. 

Çiftçi dayı çekilip gider
ken Çakıcı hiddet ve kinle 
fakat kendi kendine : 

- Gökdeliye dün~anın kaç 
köşesi olduğunu anlatacağım. 
Arnavutlar da arkadaşlannın 
yolunu tutsunlar hele ... Diye 
mırıldandı. 

Biraz sustuktan sonr.ı, de
ğirmenci kızı Maryaya: 

Hey derdli, bana bah .• 
Közlerin etrafı kızıl görsün 
artık. İnsan nasıl öldürülilr 
göreceksin. Sana ben Gi>k
deliyi göstereceğim, göreyim 
seni, alnı kabağında kur,u· 
nunu şaklat! dedi. 

( Arkası var ) 

Almanya da 
Büyük 
Manevralan 

Berlin, [ Radyo ] - Bay 
Hitler ordunun Bavyerada 
yapmakta olduğu bnyük ma
nevralarda hazır buiunmUf .. 
tur. Bay Hitlerle beraber 
Almanya Sü Bakanile, Erkl
nıharbiye genel başkanı da 
Alman devlet reisine refa
kat etmişler. 
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•l Sıcaklar Geldi 1 
Yazın bunaltıcı günlerini neş'e ve eğlence 1 

ile geçirmek için her yere gidebilecek a 
eyi bir elbise yaptırınız E 

M MET ZE,KI 1 . ~ 
SizeJen tık ve biçimli elbiseyi dikecek yegane terzidir ,.~ ..... 

• KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA ~:~ 
~~ - -
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• 
TRAŞ BIÇA 

Saygı değer yurddaşlar 
HALK: Traş bıçağını ve makinalarını her satıcıdan israrla 

arayınız. 

HALK: Traş bıçağı • ayarında ve ucuzluğunda başka bir 
bıçak yoktur. 

HALK: Traş bıçağı ince İsveç çel!ğinden yapılmış ve 
tanesi " 100 ,, paradır 

HALK: Traş bıçağını kullanan bir daha başka bıçak aramaz 
HALK: T raş bıçağı ile binlerce halk tıraş oluyor bundan 

~ir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
P ARASll: Tecrübe yapmak isti yenler depolarımızdan birer 

tane almalarını rica ederiz. 
UMUM: deposu Istanbul Marpuçcular Yarım Şişeci ban No.l 
ıZMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 ..... ..., ...... _________ ..... ""'!i'iııiiiiıi--iiıiiıı...,;--iiııılıiıııııııiiıııi ____ _ 

Tu•• tu•• n : lzmir ikinci Hukuk mah-
kemesinden : 

ık amı• 1 • lzmirde oturan Gonce ta-
r ye erı rafından İzmirde lkiçeşme-

lzmir Askerlik Şubesi Ri- likte Hasta sokağında 9 sa-
yasetinden : yılı evde oturmakta iken te-

Şubemiz mıntakasında bu- .8ayyüp eden topçu başaki 
lunan şehit öksüzlerile harp mehmet aleyhine ikame olu
malüllerinin 935 senesi tütün nan dava ve icra kılınan 
ikra:niyeainin havalesi geldi- muhakeme sonunda tarafey
fliaden viliyet mektupçulu- nin boşanmalarına ve bu bu
ğunun riyaseti altında teşek- susta tahakkuk eden kaba
kül eden komisyon marife
tile vilayette Temmuzun 11 ha tına mebni müddeaaleyhin 
inci Perşembe gününden iti- taı ihi hükümden itibaren 
baren haftada üç gün: Per- yeniden bir sene müddetle 

Wtalla• Saf ) 12 TEMMUZ 

FLAG 
BOCEKLERI OIL'lD ÜRÜR 

BLACKFLAG 
los mo11che5, moustlquea, c•ferda, fourmt., pun•I•••· puc•• 
et tous 11utr•• lnsect•• pomicieux lnstantan · ment! Son em· 
ploi e&t s:ır.• dangor ••• 11 n• belle pas ••• ne l&iıı:..o •ucune odeur. 

UMUM DEPOSU: 

Ed Coı1aon a ell 
2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 

Ucuzluk Sergisinin ~e;t~r~ 
VE 

1iTAvrnNEMASI T3~"s'i 
· BUGÜN 

Büyük Tenzilab 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiy:tçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şen1si Hakikat 

Ucuzluk Sergisinden alınız 
Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 

ten aldığımız ccraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. l!.,iatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarhklık f yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlannızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak 

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

Satışlarımız her vakıt muhayyerdir 

En büyük sinema artistlerinin temsil ettikleri 

Gaipten bir ses 
Lucien Muratore - Vera Korene ve Makıudian 

tarafından oynanan hissi bir facia 

ATESLI KADINLAR 
Armand Bernard - Marguerite Moreno ve Andre Poanneın 

.C büyük şarkılı komedisi 

jS SEANS SAATLARI 
~ Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 
~:J~'!=·~~ .... ~~~·:ıa~cr:.~~~~ 

MÜJDE 
tembe, Cuma, Pazartesi gün- evlenememesine Te masarifi •• 
ıeri yalnız sabahları saat muhakeme olan 522 kuruşun YUKSEL RAKISI Çe~me Ilıca ve Plaı·ıan se-
s den 12 ye kadar tevzi olu- müddeaaleyhe tahmiline ka- Y 
nacakbr. ilk Perşembe günü bili temyiz olmak üzere 24- Az zaman zarfında Kabadayı ferleri ba~Iadı 
Bayanlardan başlıyacaktır. 6-935 tarihinde müddeaaley- k k d • y Sıra ile bir gün Bayanlara hin gıyabında karar veril- ra ıSI 8 ar yükselmiştir Barut Hanından yalnız Pazar günü hareket saatları: 6,30-7 ,30 
bir gün Baylara verileceği mekle H. u. M. K. nun mah- i1.ılııılıı t.ııllıııılııılı~ı6ıılftıılııılı6. iılıııSııılıııilıııılıdJıııaeAıılbıdlbıılıil 8,30 yalnız pazar .. günü gidip .g~lme ücreti 150 kuruştur. 
ilin olunur. susasına tevfikan tanzim kı- 4!fi T·ık·ı·k e· k. y d " Ayrıca fazla malumat almak ıstiyenler her zaman 2948 

1 t lınan ihbarnamenin müddea- G ı ı ı ıç ı ur u fjı Telefon numarasına müracaat edebilirler. 
zmir kinci hukuk mahke- ..- liiı. 

meıinden: aleyhin gaybubet eylemesine ft Müessisi : 1 . BiLET SA:IŞ Y~RI: t~~i~de ~arut H~n.ında Necmi 
lzmirde oturan Abdullah ve elyevm bulunduğu mahal- @ Zehra Hasan D Lıvantalı lbrahımden bıletlennızı temın edersınız. 

kızı Meleh tarafından kocası lin meçbuliyetine mebni teb- ..- s. 
lzmirde ikinci Ma)amudiye liğ makamına kaim olmak j Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul D BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 
mahallesinde No. 113 evde üzere mahkeme diyanbane- @ edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve D ~~~~~~~~~:~ 
M. Mazhar aleyhine açtığı sine talık kılındığı ilin olu- • Maariften musaddak şahadetname verilir ~ ~.&~~~4~cna& 
botanma davası üzerine ika- nur. I • ikinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- fi ~ G •• J •• kl • • • 
metgihı meçhul bulunan Maz ..__S_ö_k_e_h_u_k_u_k __ h_a-Ak;.;;.i.;.m..-,;h;m."ğ-in---,: talarını öğ.r~tm~k üzere, birinc.i ş~~~ mezunla~ı ile o ~ ~ o z u erınızı 
har bakındaki tebligat ilanen den: (1 derecede dıkış bılen, makss ve bıçkıyı ılerlermek ısteyen ! ~ 
icra ddildiği halde muayyen Davacı Söke hazinei ma- Qi Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek D ~ • "' • 
tahkikat gününde gelmemesi liyesine izafeten avukatı Naz- ti elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- il[; ~ F ennı varlıgı ıle tanınm11 
baaebile davacı vt:kilinin is- minin Sökenin Ô:ıbaşı kö- 41 tirilir ve diploma verilir. D ri B ] "tl" d · 
~ • .':"f~~':... aı::h~~~~il~~·:..- yllnden Altuncu oğullarından '! Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç ~ • 

0 çeşı 1 aıma ucuz satan 
bitlerin gıyabında dinlenme- Veli oğlu lbrahim aleyhine 'l!!!!I dört ayda göstermek. suretile talebeler de kabul edilir İt 
ıine karar verilmiş ve şahit- açtığı 57 inci fırkanın 39 ncu : Düğünleri olan Bayanlara birçok yerleri, çarşıyı do- 1 
ler dinlendikten sonra dava- alayında asker iken arpa be- ~ laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur i= 
nın cereyanına nazara teb- dellerinden zimmetine geçir- 41 Yurdun atelyesinde cihaz ve gelinlik elbiseleri, karyola r; • Eczanesine 
liğ tarihinden itibaren biray diği 553 kuruşun hazine he- .g takımı, perdeler işlenir. Hergün sipariş kabul edilir D • 1 
zarfında dönerek kocalık va- sabına tahsili davası üzerine .e Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır I; .,,• . ~ 1 
zifelerini yapmanız için ih- mumaileybin göslerdiği ika- ~·'8'~qlll,lql1111111Ji'1' lll!lllll'1'91111i•lllıın&J.lfl1•·····1~ m Sorup f İat öğrenme- ~ 
tar karan dahi verilmiş oı- metgıbtabulunmadığı müba- Okurlarımıza Mu··ı·de ~. den kat'iyen aıma-
oımakıa kanunu medeninin şirin şerhinden anlaşılmış ~ 
üzerinize yDkıettiği kocalık ve bu suretle ikametgahı a2 sayfalık renkli ve resimli bir kapla a yınız. 
vazifelerini yaymanız ve mu- meçhul kalmış olduğundan " J" k" l l il 
hakeme ..nnn olarak tayı·n sus u ıtar ar ya nız ;.... 'G o·· z L u·· K 

5.. ilanen tebliğat icrasına ve ~ l 
edilen 16-9-93s pazartesi gü muhakemenin 19-7-935 cuma 100 Paraya a 
il& -t lO raddelerinde asa saat 10 a bırakılmasına ka- E 
leten ve ya vekaleten mah- Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevzuu tarihi ha- m üzerine müskülleri-
1__ rar verildiğinden dava olunan k'k tl d 1 k' 1 ·ı . d b' k m .. ıqmede hazır bulumanız ak I ı a er en a ınmış ıtap ar sen erın en ır ısım: • . - . 
ıi ... halde bu: husdstan dolayı brahimin muayren gün ve - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuş, • nıze cevap verır 
IDahkenıe c~lselerine kabul saatte mahkemede bizzat ve - 2 Alemdaar ve fesi ve püskül ihtilali, 1 • 
edı~m:yeceğiniz H. U. M. ya kanuni vekil göndermesi - 3 Sarayda Rum kızlan, • 
~- nan tebligat faslına tev- aksi halde muhakemenin gı- - 4 Boğazlanan Sadraza, T t 
fıkan tebliğ makamına kaim yabında bakılacağı gibi işbu - 5 lstemezüüük. ~ op an 
olmak üzere keyfı'y t 'la'" ilan varakasının gıyap kararı - 6 Kanlı Kılıç S f •t ş•f • H.n.ku'"met 
edilmek süretile tebİiğ 1 

ol: makamına kaim olmak üzere - 7 Kanuni sultan Süleymanın bir aşk macerası. • erı ı ~ eczanesi Sıruı 
••· ilin olunur. 2090 Vesaire vesaire •. 

Perakende 
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.Kırmızılı kadın! 
~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~ 
Dilingeri Nasıl Tutturdu?. 

0000 • 

Amerika Şehir Haydutları için 
Neler Anlatıyor ? •• 

----'!JGıı---
- 2 -

Dilinger hakkında bir bu adamın kafasını kütülük 
ruhivatcı ne divor? ve fenalık düşünmeğe icbar 

J ., etmiştir. 
Evvelki ssneni Eylul ayında .. Cüzleri bir ruhiyat dok-

Amerikanın •İRdiyana eyale- toru için çok mükemmel bir 
tinde Mişiyan Sitide on ağır nümunedir; bu güzler, rubi
cezalı mahkumun müşterek 

yatcıya en korkunç bir katil 
ve çok küstahane bir surette ile hemen karşılaştığını he
zındandan kaçması üzerine men hissettirirler, bir morfi
Con Dilinger bütün gazete- noman gözüne hiç benzemez 
elrin ağzına düşmüş idi. Di- ler, ancak katillerde ve cü-
yebilirm ki Dilingerin şühreti rüm sahiblerinde bulunurlar! 
buradan başlamış ve bundan Dilinger cesur, atak ve 
az zaman sonra da "1 numa- kendine itimadı olan bir 
rah halk düşmai ilan edil- adamdır. Her hareketinde 
mıştır. ölmegi degil ancak öldürme-

Halk düşmanı demek, en 
gi, fenalık yapmağı düşün

korkunç bir cani demektir. 
müş bundan başka insani, 

Dilingerin tevkifi için Ame-/ vicdani veya kanuni hiç bir 
rika polisi çok çalışmış, ar-
kasına binlerce memur tak- endişe tanımamıştır. Hasılı, 

tipleri arasında Dilingar ka
mış, hatta bazı yerlerde as-
keri kuvvetlere bile müra- dar korkunç bir tip az bu

caat edilmiştir. 
Bu Dilingeri anlatmıya 

başlarken, biraz da Nevyork 
sabık adli doktorları reisi, 
sinir hastalıkları mutahrssısı 
profesörü doktor Bif şu mü
lisını göstermek lazımdır: 

"Uzun uzadıya tetkik et
tiğim Con Dilingerin fizyo
namisi korrkunç bir zalim 
ve katilin bütün evsafını ha
izdir. Ağzı, insanı hislerden 
mahrumiyetini bildirir, Dilin
ger ed küçük yaştanberi zu
lümden hoşlanırdı; küçükken 
eline geçirdiği hayvanlara 
çok eziyetler yaptığı meş
hurdur. 

"Vicdan hislerinden tama
men mahrumdur; sade kötü
lük, kan dökmek için yaratılmış 
bir gayri tabii mahluktur kan 
ve zulüm yapmak ihtiyacı 

ıı;ıı il::" Ft °l ı~ıı 
ı.;;ıı lıhoiıl ~ r- lıiuıd 

lunur. 
-2-

On şehir haydudu İn
diyana habsanesinden 
kaçdı, etrafa dehşet 

saldılar! 
1933 Senesi eyliilüniln 26 

ıncı günü, öğle vaktı, indi
yananın küçük bir kaleyi 
andıran büyük zındanın bü
tün nöbetçileri büyük bir 
dikkatle ve parmakları sillh· 
larının tetiğinde olduğu hal
de vazifeler başında idiler. 
Bunlara, zındanın kalın dıvar
ları içinde azılı katiller tafından 
uzun bir zamandanberi bir 
karar hazırlığı yapıldığı ha
ber verilmişti. Gardiyanlar, 
bu hazırlığın anbean fili ne
ticelerini beliyorlardı ! 

(Arkası var ) 
ıı;q ıı:ıı 
hıudl ~ 

ZENCİ PEYGAMBER 
,-------0000-------

Afrikada, 300 karısını Allaha 
emanet ederek bu dün

yadan güçtü 
Londra gazeteleri yazıyor: odada toplanırlar. Biraz son-
Cenubi Nataldan gelen ha- ra, Sempa al bir at üzeride 

berlere göre ancak 30,000 elbise itibariie bacce gelen-
taraftarı fakat 300 den fazla Ierden daha ganb bir kıya-
karısı olan zenci peygamberi fette çıkar, cemaatın etra-

Sempe ölmüştür! fında doludizğin bir iki devir 
Bu adam, cidden garip bir yapardı. 

tiptir: bu adam, bir vakit!er 
protestan papaslarına uymuş 

protestan olmuş, evvelden
de yarım müslüman idi! Ze
ki ve kurnaz bir adam ol
duğu için gendisine göre müs 
lümanlık, hırıstiyanlıa ve Af
rika putperestliği karışhrarak 
bir din kurmuş, her senenin 
2i temmuzunu en büyük dini 
gün yapmıştı. Cenubi natal-
dan başka Kongo ve Cüyan 
da dinine mensub küçük mer 
kezler vardır. 25 temmuzda 
natalın küçük bir kasabasın
da hac merasimi yapılır ve 
AJJah adamı Sempeye pek 
çok hediye ve paralar veri
lirdi! 

Bu dinin salikleri,bu hacce göz 
alıcı koyu renkleraen mUrek

k eb garipelbiıelerle gelirler,bir 

Sampe cahil bir adamdı, 
fakat hitabet kudreti büyük
tü; demağuğ olmak için her 
kabiliyete malikti. cemiyetıne 
karşı mucizeler gösterirdi. 

Bir gün kendisine bir yı
lan tarafından ısırılmış ve 
bar, bar bağıran bir kadın 
getirmişler, Sempanın küçük 

bir nefesi ile kadın hemen 
eyi olmuş! Hiç şüphe yok ki 
bu kadının hiçbir şeyi yoktu, 
ve feryatları yanandı. Afri
kada cahil halk, bu yalancı 
ve ısmarlama feryatların bir-
den durmasını mucize adede
bilirler elbet! Ölüleri de di-
riltmiş, amm ... Nihayet ken
disini 300 karısından henüz 
adamakıllı gam almadan ölü
mün pençesinden tkurtara
mamııtır! 

Bulgaristanda .... 
Neler oluyor? Cankof demok
ratlar ittihadından azledildi 
İstanbul 12 (Özel) - Sof

yada general Rusef ve ge
neral Kalfof !mzasile neşro
lunan bir beyannamede, Con 
kofun demorat ittihadı fır
kası riyasetinden azledildiği 
ve riyaset vazifesinin kendi
lerine geçtiği ilan olunmuş

tur. 

1 
İstanbul 12 (Özel) - Raz

iraddan Sofya polis müdü
' riyetine gelen bir telgrafta 

Makedonya komitesinin vak
tile Paris mümessilliğini yap 
mış olan Nikola Kolarofun 

, hükumeti devirmeğe çalıtığı 

için tevkif edildiği bildiril
miştir. 

~ 

Romadaki 
tısında 

r@J 

amiraller toplan
alınan kararlar 

Roma (Radyo) - Romada bayriye bakanı bay Mussoli
ninin başkanlığında yapılan amiraller meclisi, Venedik sara
yında yapılan son bir toplantiden sonra dağılmıştır. Altı 
amiralin bulundu2"u toplantilerde İtalyan donanmasının ran· 
dımanını artıracak kararlar verilmiştir. 

:F. :~ı ~; ~ [•] [•] 
Beyrutta perili. Belediyemizi 

bir ev! ı Kazandırnıak isterken., 

--·-··-Peri sanilan ak ortülli 
h1eğer kin1n1iş 

Geçen sene kiralayarak 
işlettiğim ve başta Başbaka
nımız İsmet İnönü olduğu 
halde biitün İzmir halkı ile 
İzmire gelen bütfin seyyah 
ve ziyaretçilerin takdir mem 
ve nuniyetini mucib olacak bir 
şekilde parlattığım ve bunun 1 
için de üç gün zarfında bin ı 
!erce lira sarfederek en lüks 
takımlarını tedarik ettiğim ı 
9 eylfıl panayır gazinosunu · 
bu yıl da işletmek üzere ıar } 

1 Hava kurumu
na yardım 
Balıkesir 1 1 (A.A) - Bal

ya köyleri halkı ürünlerinin 
yüzde bir buçuğunu hava 
kurumuna vermişlerdir. 
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Oz Dilimizi 
öğrenelim 

HERGÜN 5 KELiM E 
NEŞREDECEGIZ 

- 46 ıncı Liste -
Muvakkat - Süresiz, 

Örnekler: 
Geçeğen 

1 Kubada sık sık sü
resiz hükumetler ku
rulur. 
2 Bunlar geçeğen şey
lerdir. 

2 - Ratıp - Yaşak 
Rutubet - Yaşaklık 
Örnekler: 
1 - Y aşak yerlerde 
oturamam. 
2 - Bahçede yaşaklık 
gittikçe artıyor. 

3 - Rütbe - Erece 
Örnek: Dostum yarbay
lık erecesindedir. 

4 - Paye Aşama 
Örnek: İnsan geçeğen 
aşamalarla değil, fikir 
düzeyinin yüksekliği ile 
öğünmelidir. 

5 - Siye - Güzey 
Örnek: Ancak sizin gü
zeyinizde bu aşamaya 
erdim. 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli
melerin Osmanlıcalan kul
lanılmamasını rica edriz. 

Beyrutta tuhaf bir vaka 
olmuıtur: Beyrutta Fili tinli 
bir tecimer, yeni bir ev tu
tar. Bir gece uyukusu ara
sında sofada bir ses işitir. 

Meraka düşer, dışarıya çıkar 
bir de bakar ki ak örtüye 
sarılı bir hayalet usulcacık 
yanından geçip lçocuklarının 
yattığı ondaya giriyor. He
men arkasından atılır, odaya 
girer. Fakat hayalet kaybo
lur. 

1 baylığın müzayedesine ge
çen çarşamba günü iştirak 
ettim bu artır ada gazinonun 

kira bedeli olarak 1515 lira 
1 ... ·• . • -

1 20İlkteşrin 935 Ertesi akşam karısı uyanır. 
O da bir hayaletin sofadan 
çocukların odasına girdiğini 
görür. Çocukları başka oda
ya naklederler. Üç gece ha
yalet görünmez. 
Haşan Sıdkı adındaki bu 

tecimer, Beyrutlu gazeteciye 
diyorki: 

"Artık hayalet her gece 
görünmcğe ve evi' gezip do
laşmağa başladı. Bir fenalık 
yapmıyordu. Yalnız korku 
veriyor, rahatımızı kaçırıyor
du. Evi değiştirmekten baş

ka çare bulmadik ve başka 

bir yere göç ettik.,. 

' verdiğimi ve daha arhran 
olursa bu meblağı icabında 
peşin para ile iki bin liraya 
iblağ etmeğe hazır olduğumu 
söylediğim halde bu gazino
nun bin lira icar bedel mu
kabilinde başka birisine ter
kedildiğini hayret ve tees
sürle öğrendim. 

Belediyemizin daima ihti· 
yaç içinde oldu~unu söleyen
lere karşı bir saniyede bin 

•• •• pazar gunu 
MEMLEKETiN HER TA· 
RAFINDA GENEL NÜ

FUS sAYIMı VAPı 
LACAKTIR 

1 - Nüfus sayımına esas 
olmak üzere belediyelerce 
biltün binalara numara ko
nulalacaktır. 

2 - Numarasız binalarda 
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Çeşme 
llıcalarına 

Gideceklere nı ü jdenin 
müjdesi 

Pazar günleri bu yolculuk 
için ayırdığımız zarif ve yeni 
kamyonetler muhterem yol· 
culan yalnız ( 100 ) kuruı 
mukabilinde Çeşme ılıcalanna 
hareket ve akşam kötüriip 
ketireceklerdir. 

Hareket saatları: Sabah· 
lan 6,5 - 7,5 - 8,5. 

Bu fırsattan istifade ediniz. 
---'!JGır---

M üza yede ile 
fevkalade satış 

Acele yolculuk dolayısile 

önümüzdeki Pazar günü öğ
leden evvel saat 10 da İkinci 
Kordonda İtalyan konsolatası 
ve Alsancak lmaliye şubesi 
karşısında 178 sayılı evde 
bir çok lüks mubilyalar bil 
müzay-de satılacaktır. 

Stılacak mubilyalar meya
nında gayet lüks mavondan 
mamül aynalı tuvalet maşe 
ağacından kabartma oymalı 
büfe, karo yemek masası, ve 
6 iskemlesi, 6 parça atlas 
oda takımı, jardinyara, kişilik 
boronz kesme karyola maa 
somya, katın tu•aleti, kadi
feli şezlonk, tek ve çift ka
pılı aynalı dolaplar, yeni bir 
halde üç petallı Hartman 
markalı Alman piyanosu ve 
taburesi, Amerikan kanape 
ve 2 koltuk, şemsiyelik, ga
yet şık kesme bronz çocuk 
karyolası, 6 adet Hezeran 
sandaliye, etejer, dıvar saab, 
bir masa, iki sepba, laveman 
tuvalet, şifonyeralı aynalı do
lap, ork, komodinolar, yajlı 
boya levhalar, balı kilim ve 
seccadeler, bir Kütüpane ve 
ıaire birçok mobilyalar bil
mOzayede satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat Arhrma ıalonu 

Aziz Şınık 
Telefon: 2056 , .......... 

oturanlar hükWııete haber 
yermeğe mecLurdurlar. Otur
tuğu bina numarasız olduğu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaralan bozan 1'e si
len ve kaldıranlan için para 
cezası vardır. 

Başvekilet istatistik 
Umum Müdürlüii 

~ 
~ 

Yapılan tahkikatta ev sa
hibinin kira vermiyen kira
cızı evden çıkarmak için 
böyle bir yol bulduğu anla
şılmıştır. 

lira gibi bir geliri haybet
meğe razı olmasına aklımın 

ermediğini ve bunun için 
aydınlatılma istediğimi arze· 
derim. 

· Panayır Gazinosunun 
rreçen seneki müsteciri 

A. iURAN ---oo---
1 Benziven ins:.;lar ve yanm 

adatİılar nasıl yaşarlar 
----oo---

Kanlı çifte 
Cinayet 
İki genç birbirini 

ö]dürdii!.. 
Beyşehrinin Kırcaili nahi

yesine bağlı Selvi köyünden 
Dirik Mehmed oğlu Ahmed
le ayni köyden Kayanın H. 
Hüseyin oğlu Ali arasında 

çıkan bir kavga sonunda 
taşıdıkları tabancaları çeke
rek birbirlerine ateş etmiş
lerdır. 

Kurşunlar boşa gitmemi,, 
başka başka yerlerinden 
ağırça yaralanan Ahmedle 
Ali kanlar içinde yere yuvar-
narak derhal ölmliılerdir. J 

Hindistanda 
Karışıklık 

Londra (Radyo) - Lobar
dan haber verildiğine göre 
bu şehirde Müslümanlarla 
Hindolar arasında parpışma
lar olmuştur. İngiliz tayyare
leri şehir üzerinde uçuyorlar. 

Zayi 
İskAn dairesinden aldığım 

Bayraklı Bahçe sokağında 
19 numaralı haneye aid 133 
numaralı tasarruf senedini 
zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü ol
madığın' ilan eylerim. 

Bekir Sıtkı 

----------~ -- - ---- --
- Baştarafı 1 incide -

Marya, o sakat kadıncağız ı 
bir gece seninle yaşamak is
tiyordu, seni seviyor da ... Bu 
alil kızın sevdası yamandır 
ha!.. Ve.. Eminim ki iyi bir 
fırsat kaçırdın. Bu kızçağı

zın sevdası cidden çekilir!. 
Acaba, aklı başında ola

rak söylenen sözlermi idi 
bunlar? .. 
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Aslan adanını aşkı! 
Birçok canbazhane sahih

lerini zengin ettikten ve he
men her milleti manzarasi 
ve şekli ile eğlendirdirdikten 
ve... çok kaderli bir don 
jo~ 9Jduktan sonra, •Aslan 

adam " geçen Mart Milano 
şehrinda ölmüştnr. Ôldliğü 
vakıt henüz genç denecek 
bir yaşta, kırk yaşında idi ! 
Cidden görülmeğe liyik olan 
bu garib adam, Kafkasyanın 
dağ köylerinden b : .s.nat.. 
bir köylü ana ve oaaac.a.1 
doğmuştu. 

Kendisinden ve tanıdıkla
rından yaptığım tahkikata 
göre l\.slan adamın ana ve 
babasıa tabii insanlardı: fakat 
kendisi... Çok acib bir tekil 
de idi. Vücudu bir pehlivanı 
andırır, fakat belinden baıı
nın eyesine kadar tüylü idi, 
hen aslan tüylil ! ... 

- Arkası Var -


