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KRAL BORISE SUiKAST .. . 
Güreşler b!:!;!_,Ün başlıyor ; Prens Pol Si!!..':"yaya vardı 
lılusal 2üreş takımımızla Macar güreşçileri 

bugün Alsancak stadyumunda ilk 
karşılaşmalarını yapacaklar 

Ulusal güreşçileri
lllizle Macar güreşçi
leri dün Tari vapu
tile geldiler. Mıntaka 
~e Güreş Kurulu üye
ltrile kulüpler ve 
•porcularımız tarafın
dan parlak bir surett e 
~tikbal edildiler. Mi-
•afirlcrc mmtaka ta
tafmdan iki büket 
~rildi. 
Güreşler bugün sa -

't 17 de Af sancak 
'lanında yapılacaktır. 
lllusal güreş akımı
"ıız kuvvetli bir kad
to ile, Güreş Fed :: · 
t'ıyonu üyelerinden Bay 
Sad .ilahın riyasetinde De
bizc,Jik Federasyonu ' genel 
'tkreteri Rıza ve latanbulda 
~ temasların yegane orga
llizatörü Çelebı Said bulun-
aktadır. ' 

-.-.... 

. 
Bugün karşılaşacak güreş-

çiıer şunltJrdır : 
54 kiloya Koç Ömer, Kenan 

(Türk) Dobo İmre (Macar), 
61 kıloda Yaşar, Ö!ıer (Türk) 
Tomleni Anders (M~car), 66 
kiloya Saim ( ulusal güreş 

kaptanı Türk ) Baran Bela 
(Macar), 72 kiloya Yusd 
Aslan · (Türk) Ôraük Yanaş 
(Macar), 79 kiloya Ahmed, 
Adnan (Türk) Dada iynes 
(Macar), yarı ağıra büyük 

- Arkası 4 üncüde -
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,OJO liralıkibüyük ikramiye 8256 numaralı 
etmiştir ••• bilete isabet 

lstanbul, 13 ( Özel) -
ayyare piyangosunun keşi
tsine dün de devam edil-
,iş ve büyük ikramiyelerle 
tçok yurddaşların yüzü gül-
.6ştür. Kazanan numaraları 
ldiriyorum. 

8256 No. 

50,000 
L;ra kazannuştır 
8u numaranın yetmiş beş 
ağısı ve yetmiş ukansı 

. ıın biletler ikişer lira amor
kazanmışlardır. 

28600 No. 
20,000 Lira 

~ıat nııştır. Bu numaranın 
~tıniş beş aşağısı ve yetmiş 
~ f yukarısı olan biletler 
~fer lira amorti Ka.zanmış

dır. 

.. felefon 

No. 

3882 

7582 No. 
12,000 

Lira kazanmıştır. Bu numa
ranın yetmiş beş yukarısı ve 
yetmiş beş aşağısı olan bilet 
ler ikişer lira amorti kazan
mışlardır. 

4905 No. 

Borise 

12,000 
Lira kazanmıştır. Bu numa
ranın yetmiş beş yukarısı ve 
yetmiş beş aşağısı olan bilet 
ler ikişer lira amorti kazan-
mışlardır. 

11736 16322 No. 

3000 Lira 
( Sonu 4 üncüde ] 

Suikast .... 
Bulgaristan kralını öldürmek 
istiyen suikastçılar yakalandı 

1 
İstanbul, 13 [Özel] - Bu 

gün Sofyada ya!Jılması mu-

KRAL BORİS 

karrer olan cimnastik şenlik
leri esnasında Bulgar Kralı 
Borisin öldürülmesi kararlaş
tırılmıştı. Hükumet suikast 
tertibatını d aha evvel haber 
almış oulunduğu içın suikast 
müteşebbislerini silahlarile 
birlikte yakalamış ve tevkif 
etmiştir. 

Suikastı tertip edenler, 

Mibailofun eski taraftarla
ndır. 

Kral Karo) ile yapacağı konuşmalar hakkında 
resmiğ bildirim çıkarılmadı 

Bükreş 12 (A.A) - Ana- lakatlarına dair hatta prens olmadığına delil olarak ga-
dolu Ajansının özel aytarı Polun ziyaretlerinin ne mak- zeteler Prensin refakatında 
bildiriyor: sadece saray mareşalımn bu-

Bu sabah Sinayaya gelen lunmasını '!Österiyorlar. Fa-
Yugoslavya naibi prens Pol kat bu ziyaretten istifade 
şerefine kral Karol'un Sina- ederek bu aralık Avrupa 
yada verdiği ögle yemeğinde siyasasını işgal eden mese-
bütün bakanlar bulunmuş- lelerden, bahusus Habsburg-
t Jarın Avusturyaya dönmek ur. 

Yemekten sonra Romen 
bakanlar kurulu toplanmış-

lardır. Kamutayda başbakan 
bay Tataresko, dış bakanı 

bay Tituleskoya Romanyanın 
menfaatlarını gözetmek hu-
susundaki gayretlerinden do
layı teşekkür etmiştir. 

Kral ile prans Polun mü-,.. .. ,,, 
lıı~I 
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KRAL KAROL 
satla olduğuna dair daha 
resmi bir bildirik yoktur. 

Prensin ziyaretinin siyasal 
11!:!11 Jl"IJ ~·ııı 11'"111 ~~ 
~ ~ .~. ~ıtl l~ıl 

ihtimali karşısında .Küçük 
andlaşmanın alacağı duruma 
dair iki hükümdarın bahse
deceklerini, gazeteler muh
temel görüyorlar. 

Bundan başka müzakere 
halinde olan Romen - Sovyet
ler,, arası mütekabil yardım 

andlaşmasının da konuşula
cağı söyleniyor. 

lllMllJ ~ pınqr ~·ı 
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Tam manasile IHAYVANIJARA BENZEYEN iNSANLAR 
Modern bir 
Laboratuvar 

LABURA TUVAR SAHİBİ 
KiMY AGER ABDÜSSE

LAm AKGÜNLÜ 
Çok değerli kimyager ve 

fen adamımız Bay Abdüs
selam Akgünlünün sağlık Ba
kanlığının müsaadesi ile İkin
ci Beyler sokağıncia Baylar 
hamamı yanında ( 72 ) nu
maralı dairede tesis ettiği 
laburatuvarı görenler şehri
mizin ne kadar kıymetli ve 
tam manasile mükemmel ve 
modern bir fen müessesesi 
kazandığını teslimde tered
diid etmezler. 

Biz bu laboratuvarın mü
kemmeliyetini gördüğümüz 
içid sahih ve müessisini kut
lelamağı bir borç saydık. ____ ,,., ___ _ 

Bay Ragıb 
Ak yürek 

İstanbul Kültür Bakanlığı 
Terzilik ve Gürkçülük sanat 
mektebi yar direktörü Bay 
Ragıb Akyürek on beş gün
lük mezuniyet müddetini lz
mirde geçirmek üzere şehri
mize gelmiştir. Arkadaşımıza 
ho eldin deriz. 

VE 

Yanm adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 

Esasen bu adamın herhali 
aslanea benzerdi. Boyunla
rİndaki kilların uzunluğu yir
mi santimetre kadar idi. Bu
nunçün, her uğradığı büyük 
şehirlerde, ilim ve tıb adam
ları bu . slan adamı derin bir 
tetebbü zemini saymışlar ve 
üzerinde esaslı tetkikat yap
mışlardır. 

Cidden garibe idi. 
Aslan adam henüz on altı 

yaşında iken aşkı tattı! He-
nüz Pozen canbazbanesinde - l!Jıü,... __ _ 

Heyonun teka
üt maaşı 

BAY HERYO 
Paris (Ö.D.) Londra meb

usu ve belediye reisi olan 
M. Herriot, Finas bakanına 
yazdığı bir mektübda, Üni
versite profesörü sıfatile 
kendisine tahsis edilen taka-
üt" maaşının verilmemesini 
rica etmiştir. 

Bundan evvelki hükümet
ten de ayni ricada bulumuş 
olan M. Herriot resmCbir 
vazife ifa ettiği müddetçe, 
devletten biç bir tekaüdi 

-11-
çahşmakta olduğu sıralarda, 
canbazane kızlarından biri
si bir akşam Aslan delikan
lının odasına girmiş fakat, 
irtesi gün doğruca hastaha
neye kaldırılmış ve tam üç 
hafta hasta yatmak mecbu· 
riyetinde kalmışhr. 

Bu adamın aşkı, muhab
beti bir aslan muhabbeti ka 
drr haşin ve tahammül fev
kinde idi. Ayni zamanda 
akşta sebat ve sadakatı da 
yoktu. Belli başlı olarak bir 
düzine sevdalisi malumdur. 

Aslan adamı Berlinde ta
nıdım, birçok şehirlerde 25 
senedenberi yaptığı seyahat
lar dolayısile Almanca, Fran
sızça, İngilizce ve İtalyancayı 
mükemmel surette konuı
makta idi. Sorulan suallere 
nezaketle mukabele ederdı. 
Tabiatının huşunetine rağ
men kadınlara karşı neza
ket ve terbiyeden biç aynJ
dığını görmedim, onun bütün 
nazı ( ? ! ) sevdiklerine karşı 
idi. 

Geceleri Sirkte işi bittik
ten sonra, garip sannarak 
cambazhaneden çıkardı. As
lan adam, Sırk müdürüyle 
ayni otelde yaşardı. Böylece 
cambazhaneden çıkarken ken 
disini biç elmazsa on kadın 
kapıda beklerdi. Hepisinin 
ellerinde bir büket çicek bu 
lunur fakat aslan adam bun
lardan hiç birisini almak için 
elini bile uzatmazdı. Fakat 
müdür bunlardan bir veya 
bir kaçını aslan adam heıa· 



~~~~~~ı~~~~~E 

~•tfil ~e:ı:on·Hlll 
Türklerle-K.;;şı Karşıya 1 

Yazan: Tilrkçeye Çeviren: 1 
ANRI FÖY REŞAT SANLI ~ 

s~~e: -103- ı~~ı~~ 

Bir tek Türk nıermisi Fransız bataryasın __ aki 
sekiz beygiri birden yere sernıişti 

Türklerin itina ile hazırla
dıklan ve hayli büyük kuv
vetle yaptıkları bu taarruz, 
istekm ve çok gevşek ya· 
pılmışb. Türk piyadelerinin 
muhakkak bir ölüme karşı 

gitmekte pek az zevk duy
duklan g6rülüyordu. Maki
neli tüfekler, muharebe mey
danlarının kraliçesi olmuş ve 
bu kralişenin hiç şakası yok
tu. 
SURİYELİ EFRADDAN 
MÜREKKFB KITA'ALAR 

Bu tarihlerde, Çanakkale
ye Suriyeli efradın bulundu
ğu kıt'alar gelmişti. Araplar 
Alman kumandanların da, 
Larşerin de, İngiliz kuman
dan ve muharrirlerinin de 
açıkça yazdıkları gibi, Türk 
lere zisbetle, hiç te iyi as
ker değildirler. 

Bir taraftan, Türk!er ka
dar cengaver olmayışları, di
ğer yandan Türkiye için öl
mek i~tememeleri yüzünd'"'n 

çok fena harbediyorlardı. 

Onun içindir ki Ara blarla 
dulu kıt' al arın hücumları çok 
gevş~k oluyor ve akim kalı

yordu. 
General Liman fon San

ders bakınız bu hususta ne 
diyor: 

.. Eyl016n ikinci yarısında 

ve birinciteşrinin ilk yarısın· 
da 2 inci orduya aid kıtalar 
cenub cephesinden tetricen 
alınarak -diğer bazı kıtalarla 
beraber- yeni naksatlar için 
kullanılmak üzere Trakyaya 
götilrüldü. Cepheden alınan 
fırkaları yerine Saros körfe
zindeki 1 inci ordudan kıta
lar verildi. Bunların ekserisi 
Arabistanlı efrattan müte
ıekkildi. 

5 • 

Bunların ne talim ve ter
biyeler, ne de cesaretleri 
yarımadada devam etmekte 
olan şiddetli muharebelerin 
şeraitine uymıyortlu. Hatta 
hiç olmazse müdafaada bir 
dereceye kadar tutunabilme 
leri içi, meseli itfaiye ala
yının muntazam ve cesur 
dört taburu gibi bir takım 
iyi kıtaların bunlar arasına 
sokulmasına pek çabuk mec 
buriyet elverdi. Arab kıtala
rı, taarruz için katiyen kuı-
lanılmazlardı.,, • 

TÜRK YAMAN 
ASKERDİR 

Sonra gene ayni sahifede 
Liman Türk kıtaatını şöyle 

metediyor: 

" Türk kıt'alarının keşif 
hizmetlerinde mümaresesi har 
hın devamınca fevkalade 
yükselmişti. Büyük keşif ha· 
reketleri için şimdi birçok 
gönüllüler çıkıyordu. Anadu 
lu askerinin talim ve terbi
yede mehdud bir dereceye 
kadar ilerliyebileceği hakkın 

• daki kanan tamamen yanlış-
br. Yalnız Türk askerinin 
taarruzi maksatlar için talim 

' ve terbiyeyi tavraması ve bu 
nun askerde ikinci bir tabiat 

, halini alması uzun surer. 
Eyi ve cevval küçük ku

mandanlar elinde, Anadolu 
askeri mevzi muharebelerin
de, kısa taarruzlarda ve ke· 
şif hizmetlerinde, kendisin
den istenilebilecek her vazi
feyi yapabilir. Sonradan Sof- . 
tatepe ordugahında buldu
ğumuz bazı İngıliz emirlerin
de Türk keşif hizmetlerinin 
ehemmiyetle takdir edildiğini 
görcıük." 

( Arkası var ) 

Kemalpaşa icra 
jıından: 

memurlu- ı yılına müsadif Perşembe gü

lzmirde kantariy~ komis
yonu anonim şirketine borç
lu olup tasfıye naibi tarafin
dan takip ettirilen borçlu 
Kemalpaşanın hükumet cad
deıinde hacı Emin oğulları 
Şükrü ve Hakkının işbu 
borçlarından dolayı Kemalpa
şanın Çeltik yerinde Mart 
516 yıl ve 3.4 sayılı doğusu 

hacı İbrahim zevcesi V *!sile 
halem Hasan Ali bağı, batısı 
Farığ Dimıtıraki elyevüm 
Y anyalı Musa veresesi, poy
razı furuncu Tudurı halen 
nalbant Mustafa, lodosu ta
riki am ile çevrili 5514 \1.M. 
bulunan işbu maalli iki kar
daş arasında taksim tdilerek 
gündoğu tarafı Hakkı ve 
batl tarafı Şükrü kiriya kal
mış bunlardan Hakki imar 
etmiş bu imar edilen mahale 
450 lira kıymet konulmuş 
digeri ise diğer nısfı imar 
edilmemiş oldugun bir budak
la kalmış heyeti umumiyesi· 
ne 300 lira konmuş olan bu 
yerin heyeti umumiyesi 750 
lira deyerinde olup 
para ile birinci ve 

k arbrmı 

nü saat 11 de Kemalpaşa 
icra dairesinde yapılacaktır. 
Bu artırmada kıymetin o/o 

yetmiş beşini bulmazsa birin
ci artırma geri bırakılarak 

ikinci açık artırmaya çıkarı-

lacaktır. İkinci artırması 2-9 
935 yılına müsadif Pazertesi 
günü saat 11 de Kemalpaşa 

icra deriresinde satılacaktır. 
Bu artırmada dahi kıymetin 
bulmazsa 2280 No. 1ı ka
nun mucibince beş seneye te-

cil edilecil edileceği ve bu 
artırma şartnamesi berkesin 

görebilmesi için içra divan 
hanesinde yirmi gün müd-
detle açıktır artirmıya iştirak 
edeceklerin o/o yedi buçuk 
pey akçası veya banka mek

tubu vermeleri ve bu yerle
rin vergi borçları satış bede-

linden çıkarılaçağı ve resmi 
tahsil borçluya, delliliye alı-

cıya aittir. Diger tapu mas
rafları dahi alıcıya ait olup 
daha fazla malumat almak 
disteyenlerin Kemalpaşa icra 

dairesinin 935-378 sayı dos
yaya müracaat ve trliplerin 

o gün icira dairesinde hazır 
buhmmalan lüıümil ilin olu-

( Hallma Se.I ) 

•• 
Oz Dilimizi 
öğrenelim 

HERGÜN 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ 
- 47 inci Liste -

1 - Şayia - Yayıntı; 
Örnek: Halkı yayıntı
larla sinirlendirmek doğ
ru değildir. 

2 - Rivayet - Söylenti -
Örnek: Sofyada dola
şan söylentilere göre 
hükumet tekrar deği-
şecektir. 

3 - Sulhperver - Barışçıl 
Örnek: Biz barışçılız, 
fakat aymaz değiliz. 

4 - Gafil - Aymaz, boş, 
dalgın 

5 - Rükn - Örkün 
Örnek: Hükumet ör
künlerinden birinin söy
lediğine göre ... 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli
melerin Osmanlıcaları kul-

Tuz dahada 
ucuzlıvacak 
Ankara - Tuzun' daha 

ucuza -satılrrulsi için Ankara 
belediyesi tetkiklere" girişmiş
tir. Elde bir mikta;-;tok tuz • 
bulunduğıi°"ndan maliyet fiat.:
ları hakkında kat'i ~bir ~~ti- 9 

~eyTvarılmamıştır. Mamafihl 
tuz fiatlarını biraz daha in-
dirmeğe muvaffak olunacağı 
ümid olunuyor. ---sn"'v----
Müzayede ile 1 

fevkalade satış 
Acele yolculuk dolayısile 

1 
önümüzdeki Pazar günü öğ
leden evvel saat 10 da İkinci 
Kordonda İtalyan konsolatası 
ve Alsancak maliye şubesi 
karşısında 178 sayılı evde 
bir çok lüks mubilyalar bil 
müzayede satılacaktır. 

Stılacak mubilyalar meya-
nında gayet lüks 'mavondan 
mamül aynalı tuvalet maşe 

lanılmamasını rica ed~z_. ~ ağacından kabartma oymalı 

Kemalpaşa icra memurlu- büfo, karo yemek masası, ve 
6 iskemlesi, 6 parça atlas 

ğundan: 
İzmirde kantariye komsi- oda takımı, jardinyara, kişilik 

boronz kesme karyola maa 
yun Türk anunim şirketine somya, katın ·tuvaleti, kad'- • 
bordu olup tasfıye naibi ta- feli şezlonk, tek ve çift ka-
rafından takip ettirilen ve pılı aynalı dolaplar, yeni bir 
borçlu Kemalpaşadan Arık halde üç petallı Hartman 
oğlu Nurinin şirkete ipotek markalı Alman piyanosu ve 
bulunan Kemalpaşanın De- taburesi, AmerİKaıı kanape 
mirli çay mevkiinde Nisan ve 2 koltuk, şemsiyelik, 
325 yıl ve 360/361 sayılı .altı adet Hezeran san· 
doğusu kıtı kızı Ayşe ve ba daliye, etejer, dıvar saatı, 
tısı demirci çay poyı azı kıllı bir masa, iki sepha, laveman 
Todori kıblesi Atanaf ile tuvalet, şifonyerah aynalı do-
çevrili çOSS M.M. bağın hey lap, ork, komodinolar, yağlı 
eti umumiyesi 600 Jira değe boya levhalar, hah kilim ve 
rinde olup peşin para ile 1 seccadeler, bir Kütüpane ve 
ikinci açık artırmaya çıkarıl- ı saire bir;ok mobilyalar bil
mıştır. Birinci artırması 15- müzayede satılacaktır. 
8-933 yılına müsadif Perşem Fırsatı kaçırmayınız. 
be günü saat 11 de Kemal- Fırsat Artırma salonu 
paşa icra dairesinde yapıla- Aziz Şınık 
caktır. Bu artırmada kıyme- Telefon: 2056 
tin yüzde yetmiş beşini bul
mazsa birinci artırma geri 
bırakılarak ikinci açık artır
maya çıkarılacaktır. İkinci 
artırması 2 9-935 yılına mü
sadif Pazartesi günü saat 
11 de Kemalpaşa icra daire 
dairesinde satilacaktır. Bu 
artırmada haddı kıymetini 
bulmazsa 2:!80 No. kanun 
mucibince beş seneye tecil 
edileceği ve bu artırma şart 
namesi herkesin görebilmesi 
için icra divanhanesinde 20 
gün müddetle açık artırma-

ya iştirak edeceklerın vüzde 
yedi buçuk pey akçesi veya 
banka mektubu vermeleri ve 
bu yerlerin vorgi borçları 

satış bedelinden çıkarılacağı 
ve resmi tahsil borçluya ait 
olub daha fazla malumat 
almak istiyenlerin• Kemalpa
şa içra dairesinin 9 .. 51278 
sayılı icra dosyasına müra
caat etmeleri :ve talepleri o 
gün icra dairesinde hazır bu 
lunmaları lüzumu ilan olu-
nur. 

İzmir ikinci icra mumurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup paraya çevrilmesi onay
lanan bir konsol maa ayna 
bi!' adet aynalı ceviz dolap, 
bir konsol maa ayna, dört 
halı seccada, iki koltuk üç 
tahta sandalya, bir yeşil san
dalya. iki kule halısı seccade 1 
bir taban halısı bir konsol 
maa ayna, bir karyola, bir 
Gördos halı aeccade ve bir 
konsol maa ayna, iki halı 
seccadenin satılmasına karar 
verilmiştir. 

Birinci artırma 2717 /935 
Cumartesi günü saat 15 de 
yeni !müzayede bedesteninde 
açık artırnı:ı suretile yapıla
caktır. 

Yüzde yetmiş beşini bul-
madığı takdirde ikinci artır
ması 2517 /935 Perşembe gü
nü aynı yer ve aynı saatte 
yapılacağından talip olanla
rın satış yerinde hazır bulun
maları ilan olunur. 

• 
lzmir l\'luhasebei Hususiye 

Müdürlüğünden : 
Numarası Cinsi Mevkii 

24 Ev Karşıyaka Alaybey İktısat sokağı 
26 " " " " " 
28 .. " " " " 

85 - 87 Fırın " " Tramvay caddesi 
Yuharıda mevki ve numaraları yazılı akaratın bir sene 

müddetle icarı 20 gün açık artırmava çıkarılmış is.: d talip 
çıkmadığından 8/7 /935 gününden ... 8/7 /935 gününe kadar !O 
gün müddetle artırma uzatılmış olduğundan şart~ameyi gör
mek istiyenlerin hergün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne 
pey sürmek istiyenlerin de depozito makbuzları veya banka 
mektuplan ile birlikte ihale günü olan 18/. /935 Perşembe 
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JJETİRNENCİ Ktzı 
~avı 

ÇAKICI EFE 
- 24 -

Gökdeli, uğradığı baskın ile 
şaşırdı kaldı! •• 

- Merak etme efem. Ha
zırım, ellerim martinimin kab 
zasına yapışmış gibidir. Hele 
bir görünsünler ! .. 

- Yaşa güzel kız ! . . Bir 
kadın için babasının ciğer

lerini söken bu uökdeli, 
yinde bir kadın, senin elin· 
den belasını bulacak! 

Gök deli efe, Çakıcının 
duzağında ! .. 

Çakıcı Mehmed efe çetesi, 
Cökdeliyi ve Gökdelinin 20 
kişilik takib çetesini çok 
beklemedi; köylü dayının söy 
lcdiği cebheden ve uzaktan 
göründü. 

Çakıcının bulunduğu yer
den Gökdeli Mehmedin ge
lişi mükemmel surette görü
rünüyordu. Vakıa, Gökdeli 
de, usul üzere emniyet ter
tibatı almıştı. Fakat çetede 
kafi derecede inzibat yaktu. 

Bunnçün piştar olarak gelen 
iki kişi sanki ava çıkmış 
gibi ve çok ihtiyatsız ilerli
yorlardı. Gökdeli de asıl 
kuvvetile pişdaların şöyle, 
böyle 200 - 300 adım arka
dan takib ediyordu. 

Gökdeli, Çakıcı çetesinin 
kurşun m.en\ili içinde oldu
ğµndan haberdar değildi; fa
kat atıb tutmasına da niha
yet yol~tu. Pişdarları dur
durdu. kendisi de onlara ka
tıldı ve: 

- Görüyorsunuz ya?. Ça
kıcı denilen deyyus, öküzün 
boynuzuna saklandı. Bu kor
kak herifi bir tü~lü kistıra

madık. Şurada bir mola ve
relim de yeniden düşünürüz 

dedi. 
Tam bu sırada Çakıcının 

gür sesi duyuldu: 
- Karı dellalı, hamam 

dellağı herif! Bir öküz gibi 
bonuzundan tutuldun! 

Gökdeli birden ne oldu .. 
ğunu anlamadı; bir yıldırım 
oraya, yanıbaşlarına düşseydi 
bu kadat· korkmaz ve ... şa

şırmazdı elinden gelse, sila
hı atacak dört nalla kaça
caktı. Fakat buna imkan 
yoktu. Ve bilmecburiye ol
duğu yere çöktü ve siper 
aldı. 

Yanındakiler de ayni hali 
geçirdiler. 

Çakıcı : 
- Elen! .. korkma. Avrat 

gibi korkanları anatlar ge
bertir. korkma ulen... diye 
bağırdı. 

Gökdeli, korkudan çete
sine emir vermeği unuttu; 
sade kendi şahsını kurtar
mağa çalıştı. 

Çakıcı bir daha seslendi: 
- Ülen gahbe garı ! kork

ma meydana çık, seni bek
liyen bir kadın kurşunudur ! 

Gökdeli, vaziyeti kafi de
rece kavramağa başlamağa 

başlamıştı. Bünun için Çakı
cının sesinin geldiği tarafa 
bir kurşun salladı. 
Kurşun. ileride bir kayaya 

b. kıcı bu sırada sağ 

tarafa işaret verdi; iki mar
tin bir anda patladı, bu til
fek seslerini: 

- Yandım Alllah... Diye 
iki feryad takib etti. 

Çakıçı ayni zamanda sol 
tarafada ateş emri verdi; çilo 
Gökdeli çetesinin yanları 
çıplaktı; Çakıcının iki cena
ha evvlden sindirdiği dört 
kızanı bunları birer avlaya
cak vaziyette idiler. 

Çakıcı her iki tarafa ate
şe devam etmelerini bildirdi. 

Şimdi iki taraf ateş açmış 
bulunuyordv. Gökdeli vazi
yeti anladı; cetesi için oldu· 
ğu yerde mahvolman muha 
kaktı. 

Arnavutlar rasgele ateş 

açıyorlar, kurşunlar hep boşa 
gidiyordu. 

Fakat Çakıcı efe çetesi· 
nin iki cenahtan attığı tü· 
fekler Gökdeli çetesi ara
sinda ölüm kasırgaları yara· 
tıyordu. Pek kısa bir zaman 
da Gökdeli adamlarından ve 
Arnavudlardan beş kişi vu 
ruldu; bunların ikisi ço 
ağırdı. 

Çakıcı, vaziyetin lehine 
olduğundan emindi ve tek· 
rar seslendi: 

Ulen ha marn tellağı 

herif.. Burası hamam değil, 
er rnerdanıdır. Çık meydana· 
dedi. 

Gökdeli, cevap verece 
halde değildi; sağdan solada 
yağan kurşunlardan kendisi 

1 ni koruma çareleri arıyordu· 
Şu anda ancak ileri sürün• 
mekle kendisini Çakıcı kı• 
zanları kurşunlarından koru· 
yabilecekti. Belki de bir fır 
sat çıkar, kendisi de Çakı . 
veya adamlarından birin 
görür, bir kurşun yapıştırırdı 

Bunun için sürüne sürün 
ilerledi. Beş, on metre ka 
kar ilerlediktan sonra, Emi 
bir mevki bulabildi. Şimdi 
hedef göstermediği takdird. 
kurşun isabetinden kendisin 
emin addediyordu. Halbu1' 
bu vaziyet, bilhassa Gökde~ 
için çok tehlikeli iei. Çüok 
değirrmenci kızı Maryaoı 
tam hedefini teşkil ediyordıl· 

Çakıcı Maryaya: 
- İşte, fırsat önünde aY 

n<> hibi duruyor dedi. 
( Arkası var ) 

Bayındırlık 
l3akanının gezisi .. .. 

Ankara, [Ozel] - Bayıll 
dırlık Bakanı Ali ÇetinkaY 
yeni sabn alınan Aydın de 
miryolunu tetkik etmek üıe ., 
re 15 Temmuza doğru b• 
hafta sürecek bir gezgif 
(seyahate) çıkacaktır. 

İş bankasın 
Yeni Şubesi , 

Ankara (Özel) İş b~ 
kası önümüzdeki kışa do~ 
Ankarada yeniden bir t 11 

açacaktır. 
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Saygı değer yurddaşlar 
HALK: Traş bıçağını ve makinalarmı her satıcıdan israrla 

arayınız. 

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

HALK: Traş bıçağı ince İsveç çel!ğ;nden yapılmış ve 
tanesi " 100 ,, paradır 

HALK: Traş bıçağını kullanan bir daha başka bıçak aramaz 

BLAK FLAG 
BOCEKLERI 

ıos mouches, nacustlc:u•s, cefards, fourmls, pun•I•••· puces 
ot tot:& autres insect" pemlcleux instantnnoment! Son om· 

_...,....___-" plol e!:t c:ınrı ccn~or ••• 11 n• b::ho pu ••• n~ lc:ino ııı.ıcune odeur. ..........'""""'~......_~ 

UMUM 

Ed. Ca 
DEPOSU: 

son il 
2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 HALK: Traş 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. Ucuzluk Sergisinin Y en i 
çeşitleri 

l0t1c:k:Jt~~l*:~~u~~~:Jtll 

~ TA yy ARE SİNEMASI T3~~iD UMUM: deposu lstanbul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.l 
ıZMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 

----------------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiıiii ________ ...._ 

i( BUGÜN 
İki büyük kahkaha filmi 

VE 

o 
Büyük Tenzilab 

Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarınızı, hediyeliklerinizi eşi 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükumet caddesinde 

Şemsi Hakikat 

oCENNETTE BiR GECE -· "'J) 
ANNY ONDRA'nın 

... 
iki saatlık kahkaha kumkuması 

Ucuzluk S • • nden 
ergısı alınız 

Beş kocalı kadın 
Büyük Fransız komiği RAIM'u ile "Küçük Daktilo,. 

nun unutulmaz yızdızı MARIE GLORY'nin « büyük komedisi Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. J•'iatlanmız çok ucuz olmakla beraber pa-
zarlıkhk f yorutınadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

~ --(S 1 N E M A )--
-+( Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 
[•l~~~.ıç+~~~~~~~•++++:1 ı 

Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak 
olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 

geri getirir paranızı tamamen alırsınız MÜJDE 
~ 

Satışların1ız her vakıt n1uhayyerdir 

s:: ~ !IDJ·ı~ ılııımlnılıılı'lli.. ıılıı~ıımlııı~~ l i1~1ıltııiııılıı&ılııiıdl ı~ıımDııl·ılnil 
~ : Tilkilik Biçki Yurdu İ 

Çeşme Ilıca ve Plajları se
ferleri başladı 

es: ı Müessisi: i 
s: ı Zehra Hasan ~ a ~ Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul ~ 

Barut Hanından yalnız Pazar günü hareket saatları: 6,30· 1 ,30 
8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 1 50 kuruştur. 
Aynca fazla malumat almak istiyenler her zaman 2948 
Telefon numarasına müracaat edebilirler. 

@ edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve ~ 
~ Maariften musaddak şahadetname verilir ~ 

BiLET SATIŞ VERi: lzmirde Barut Hanında Necmi 

Livantalı İbrahimden biletlerinizi temin edersiniz. 

~ İkinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- ~ BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 

-~ talarını öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o ~ 1 derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen ~ 
~ Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek ti ~ :ıı 

ı ~ elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- ~ ~ 
------------------------ ~ tirilir ve diploma verilir. ~ ~ Gözlüklerinizi 
T 

•k S •ı ci derecede Ziraat bankasma ~ Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç • ~ 
eşvı anayı merhun bulunan Kemalpaşa ~ dört ayda göstermek suretile talebeler de kabul edilir ~ ~ Fenni 

Kununundan istifade Çınar çarık dere yerinde ~ Düğünleri olan Bayanlara birçok yerleri, çarşıyı do- ~ ~ 
varlığı ile tanınmı 

Bol çeşitli daima ucuz sa tan eden n1üessese Eylul 927 gün 122 sayılı .i. laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur , ~ 
sahiplerine 11028 M. M. Bulunan bu ba· ~ Yurdun atelyesind~ cib~z ve ge~nlik_ elb~seleri, ka~?la ~ ~ 

lktısat Vekaletinden : ğın doğusu Kadınem Hacı !fil takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıparış kabul edılır ~ m s F . t ş· f 
Sanayi müesseselerine gön- Osman elyevm Nuri gün ba- ~ Aynca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır ~ ~ • er1 1 a 

derilmiş olan sual varakaları tısı Çarık dere çayı payrazı ~'1·1'1·l11''11Q1ııı;r'1J llı~ll!IDlll'1l9!'11 1Wllll'1lQllllfllQl'ıll'11'11GiQgllQll·~ ~ E • 
mucibince tertip edilecek K d. I ~ CZaDeSIDe 
1934 Ticari senesi iş cetvel- a ımen Haci ~asan oğ u arbrmaya çıkarılmasına ka- ı detle açıktır. İşbu yerlerde ~ 

Ahmet elyevm bugdaycı Ha- rar verilmiş oldugw undan bi- bir alakası olanların dahi ~ ~ f' t ··'"' 
lerinin beş nüsha olarak tan- Ar k bl . E . .1 ~ sorup ıa ogrenme-
zim edilmesi ve bir nüshası- cı 1 ı esı mıne 1 e çev- rinci artırması peşin para · müddet zarfında evrak müs- ~ . 
nın vekaletimize gönderil- rili bağa heyet umumiyesine ile ·.ı..5/8/935 gününe müsa- bitelerile birlikte müracaat ~ den 'kat'ıyen alma-
mek üzerine en geç 3117/935 150 lira ve borçlunun mah- dif Perşembe günü saat 11 etmeleri aksi takdirde hak- m yınız. 
tarihine kadar postaya veril- cuz Kemalpaşa Deyirmen de Kemalpaşa icra dairesin- larl nazarı itibare alınmaya- ~ 
mesi diğer dört nüshanın sokağında Teşrin evvel 928 de yapılacağ ve bu artırma cağı ve taliplerin yukarıda M G o z L u·· K 
ise yine ayni tarihe kadar gün ve sayılı hane sağ tara- da kıymetin o/o 75 ini bul- gösterilen gün ve saatte ic- ~ 
mahallin en büyük mülkiye fı eskici Emin vereseleri so- mazsa birinci artırma geri ra divanhaneeinde bulunma- E 
memuruna verilmesi lüzumu lu Tarik arkası Halil elyevm bırakılarak ikinci açık artır- l / d.b k k ~~· üzerine ınüşkülleri-
ilan olunur. 158912008 · arı 0 0 

ye 
1 

uçu pey a - • oğlu Molla Mehmet cephesi maya çıkarılacakdır. ikinci çes! veya banka mektubu =• nize cevap verir 
&! 7 - 9 - 13 Tarık ile çevrili üst kısmın- artırılması 21/9/935 yılına vermeleri ve bu bağın verği ~ 

Kemalpaşa İcra memurlu- da üç oda ve alt kısmında müsadif Pazartesi günü saat borçu satış bedelinden çıka- t!2 
ğundan : bir oda bir mutbah ve bir 11 de Kemalpaşa icra daire- rılacağı ve daha fazla malfı- ~ 

İzmirde meserteci Bay Nu ve birdam ve bir çeşmeyi sinde yapılacakdır. İşbu ar- mat almak istiyenlerin 933/989 ~ 
riye borçlu Kemalpaşanın Çı- havi hanenin heyet umumi- tı-ma şartnamesi herkesin sayılı icra dosyasına müra- ~-a 
nar köyünden Memiş ağanın yesi 800 lira değerinde olup görebilmesi için icra divan- caat etmeleri lüzumu ilin ı. 
iıbu borcundan dalayı birin- işbu gayrı menkullerin açık hanesinde yirmi gün müd- olunur. ~. mnmm11mm:me ...,...,..; ... 

Toptan 
S. Ferit Şifa 

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

-----------------00001-----------------
Amerika Şehir Haydutları İçin 

Neler Anlatıyor ? •• 
----'!Jlit,_ __ 

-3-
Zındanda f evkaJade bir araştırma vardı; 

fakat hiçbir şey buhınamıyordu 
Höcrelerde kapalı bulunan ı hiş bir yara nişanesi vardı. 

mabuslarda fevkalide bir Yüzü çok çırkin ve haşindi; 
hal olduğunu hissetmişler, fakat bu sırada birdenbire 
fakat meselenin hakiki şekli yüzü kanlandı; çünkü firar 
hakkında kati ve sarih ma- zamanı artık gelmişti. 
lumat alamamışlardı! Gardi- Ditrik, Amerikanın yeni 
yanlar, koltukları altında oto usul şehir haydudlarının en 
matik ve mükerrer ateşli ta- şayan dikkat ve korkunç 
bancalar olduğu halde her simalarından birisi idi. Bu 
yeri araşdırıyorlar, dıvarlar- zeki ve elleri çok işlere ka-
dan bile şüpheleniyorlardı. biliyetli ridi. 
O kalın dıvarlardan şukhe- Fakat zekac;ı ancak şey-
~enmek demek, pek fevka- tanların bıle aklına gelmiyen 
iade bir mesele olduğu ilan fenalıkları bulmak için kul-
etmek demekti! lanır, elleri de bu fenalıkları 

Bu ı{adar araştırılmağa tatbik te azami muvaffakıyet 
rağmen hiçbir şey bulunmadı. gösterirdi. 
hücrelerde ne bir silah, ne Nebraskanın " Denkolen,, 
bir kazma veya kürek, ne de bankasından iki milyon do-
küçük bir çivi yoktu. lar aşırmak işinde bu defa 

Buna rağmen gardiyanlar dolayısile polis amirlerinden 
o güu görülmemiş bir hidi- Şarlı Azmo .... un katlinde ele 
senin vukua gelmek üzere başilerdendi; Losanjelos za-
olduğuna da emin idiler! bıtası hakkmda yüklü cina-

Büyük zındanın kömlek , yet dosyalarına malıkti. • 
imalathanesinde, zından ser- Dıtrik biraz sonra tekrar 
visinde " Desperado " de- terzihaneye girdi ve terziba 
nilen ağır cezalı mahbuslar- ne müdürüne: 
dan mürekkeb bir cemaat, - Avlıda iki adam köm-
bir taraftan elektrikli dikiş lek satın almak istiyorlar; 
makinelerinde çalışıyorlar, Bunlar belki panayır satıcı-
beri taraftan da gözleri dı- landır! dedi. 
~ardaki büyük saatten ayınl İsmi Stevans olan bu mü-
mıyordu. dür: 

Nihayet saatin akreb ve - Pekala gidelim görelim. 
yelkovanı biri çeyrek üzerine ne istiyorlar anlarız. 
geldi. Dedi ve Ditrikin ardı sıra 

Kömlek imalathanesi işçi- yürmeğe başladı. Fakat tam 
lerinden müebbed kürek mah yarı karanlık bir koridora 
kumu 14-351 hapisane No.lu geldikleri vakıt haydud bir-
Valter ditrik yerinden kalktı, den durdu ve; 
ağır adımlarla imalathaneden Dıvara dön, ellerini yu-
dışarıya çıktı. Bu adamın karı kaldır! emrini verdi. 
yüzünün sol tarafında müd- (Arkası var ) 

ııı·~ 
ıı:".o 

Hayvanlara 
----------------0000~~---------------

Becziven insanlar ve yarım 
adamlar nasıl yaşarlar 
--------··~ 

Basta rafı 1 incide -
~ 

bına seçerdi. ı · vücud ve adele teşekkülatı 
Müdürün de garib bir şayanı hayretti. Bir boğa, 

adeti vardı: Bu kadınların yanında kuvvetsiz ve za} ıf 
isimlerini, ictimai muvaffaki- kalırdı fakat bu adam, 16 
yetlerini tahkik eder ve def- yvşından itibaren kendisini 
tere kayderdi. Bu defteri kadına okadar kaptırmıştı,ki 

yüz senelik ömrü bu suretle gördüm: Bu kadınlar arasın- 40 yaşında sönüb gitmiştir! da evliler, aile sahipleri, yük-
- Arkası Var -ıek mevkili kadınlar ve ... 

Kızlar bile vardı. Yüksek 
mevkili kadınlar perdeleri 
indirilmiş bir otmobil ile ge-
lirler, sabahleyin bunların 
çıkış vaziyetleri cidden gö
rOI oege liyıktı. 

Nihayet Viyanada bir gün 
ıeldi ki ulan adm zevkden, 
aşktan, kadından ve hatta 
.kendinden de bıktı. Ve bir 
buhran zamanında bir ustura 
alarak yüzünftn o güzel kıl
lannı kökünden traş etti! 

Bundan sonra da çok ya
.. madı Doktorun fikrince, 
},u adam bu adam bir Asır 
Jaşayacak dereelde kuvvetli 

•iJam iıL Ba adamın 

Yarınki 
Bisiklet yarışı 

Büyük tura çıkan Anka
ralı bisikletçiler bugün saat 
1 de İzmirde olacaktır. İzmir 
Bisiklet Kurulu tarafından 

tertib edilen 80 kilometrelik 
(Kızılçullu Torbalı yolu üze
rindeki) yarınki yarışa An-
ralı bisikletçileri de iştirak 
edeceklerdir. Bu yarış Güreı 
Federasyonu üyülerinden Bay 
Cavidin nezareti altında ola
caktır. 

Yarışta lcazananlara Fe· 
derasyon tarafından madal
yalar verilecektir. 

( Hallan Seli J 

Mutlu bir yıldönymü 
Türk dili araştırma kurumunun 3 üncü yıl 

dönümü münasebetile çekilen tel yazıları 
İstanbul 12 (A.A) - Cu- ilerleme ufukları açan kutsal T. D. A. K. genel sekreteri 

mur başkanı Kamil Atatürk elinizle üç yıl önce bugün İbrahim Necmi Dilmen 
Türk Dili Araştırma kuru- Y alovada kurduğumuz Türk Cumur Başkanımız u kar-
munu üç yıl önce bugün Ya- Dili Araştırma kurumu, 0 şıhğı göndermişlerdir: 
}ovada kurmuşlardı. 1 günden dugüne hep yüce Türk Dili Araştırma kuru-

Bu mutlu günün yıl dönü- mu genel sekretel'liğine: 
kurumanız ve yaltırık saçan k D k 

mü münasibetile p Türk Dili Tür ili Araştırma uru-
ışıklandırmalarınızla atabil- d y 

Araştırma kurumu genel munun üç sene için e yaptıgı 
t digy i adımların genişliğini de J l k b.. "kt•• K sekreteri brahim Necmi Dil- Şer ço uyu ur, urum 

siz en büyügy ümüze borçlu · · d · · d J k men Yalovada bulunan Ata- ıçın e ıç.ın e ça ışan ar a-
türke aşağıdaki tel yazısını olduğumuzu bilerek bu se- daşlar bnnunla öğünebilirler. 
çekmiştir: virç günündt yaratıcı ve Kamunuzu kutlular, tam ba-

Kamil Atatürk Türkiye yükseltici eJlerinizi içten şarılar dilerim. 
cumur başkanı Yaluva sayğılar ve tükenmez duygu- CUMUR BAŞKANI 

Her yaratışı Türklüğe yeni )arla öper. K. ATA TÜRK .................................................................................. 
Arşidük Otto 
İtalva Kralının l(ızilc 

~ 

EYlcniyor ~1u? 
Roma (Özel) - Avustur

ya paytahtına namzed Arşi
dük Otto ile İtalya Kralının 
kızı Marie de Savoienin v
leneceklerine dair burada 
yeniden yayıntılar (şayialar) 
dolaşıyor. 

Otto ile Marie birkaç se
nedenberi tanışıyorlar. Ara
larında bir macera başlan
gıcı olduğu da sölenmekte
dir. 

Bundan iki sene evvel, 
İtalya Kralı, kızile Arşidük 
Otto arasında yapılacak bir 
izdivacın İtalyayı bir takım 
arsıulusal güçlüklere sürük
liyebileceğini düşünerek bu 
evlenmeğe muvafakat etme
mişti. 

Şimdi, Ottonun, Avustur
ya tahtına çıhması ihtimali 
karşısında, Kralın bu birleş
meğe rıza göstermesi müm
kün olmakla beraber henüz 
kat'i hiçbir şey yoktur. İşiti 
len havadisler rivayetten iba 
rettir. 

- .... ~-· a.·-·--
Yeni harcirah 

kanunu 
A nkara ( Özel ) Dev-

let memurlarının harcıraları 
eski hükumet zamanında ya
pılan harcırah kararnamesine 
göre tasviye olunuyordu. Bu 
kararname çok eski oldu
ğundan ve bugünkü ihtiyaç
ları kaşılamak için mütema
diyen zeyl ve muaddel ka
nunlar çıkarmak lazımgeldi
ğinden Finans Bakanlığınca 
memleketin bugünkü pahalı
lık ve yaşama şar · larına uy
gun yeni bir harcirah kanu
hazırlanmaktadır. 

Kamutayın önümüzdeki iş 

devresinde çıkarıl&Jcan olan 
yeni kanun için Bakanlıkla
rın mütaleası alınmaktadır. _______ . ._ ____ __ 

Pasaportlar 
Parasız vize ediJeck 

Araiulusal İzmir panayırına 
gelecek ecnebi ekspozan ve 
ziyaretçilerin pasaportlarının 
meccanen vize edilmesi hak
kındaki bakanlar heyeti ka· 
rarı ilbayhğa ve diğer ali
kadalara bildirilmiıtir. 

Arsen Lüpen 1 
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Meşhur hırsız Celaleddin dün 
Kemalpaşa yolunda yakalandı 

Şehrimizde 72 ev soyarak 
bir çok defalar zabıtanın 
elinden kaçmağa muvaffak 
olan Celaleddin dün İzmir 
Kemalpaşa yolu üzerinde 
bir gardiyan tarafından ya· 
kalanmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 

Celaleddis dün eşekle İz
mirden kaçmıya çalışırken 

vazife ile kamyonla Kamal· 
paşaya gitmekte olan ceza 
evi gardiyanlarından eski 
jandarma çavuşu Mahmud 
onu görerek tanımıştır. 
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Mahmut derhal kamyonu 
durdurak usta hırsızı yanına 
çağırmış, Celaliddinde bir
denbire şaşırarak yanına git
miştir: bunun üzerine Mah
mud Celaliddini zorla kam-
yona bindirmiş ve Kemalpa
şaya götürerek genelSavma
mana teslim etmiştir. 

Bunun üzerine derhal iz
mire telefon edilmiş ve polis 
Şefik ile bir arştırma memu
ru Kemalpaşaya gönderilerek 
Celaliddin İzmire getirilmiş-
tir. 
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Alemdar Paşa 
Osmanlı tarihinin en meraklı 

heyecanlı ve ibret veren 
bir safhası • • • 

Gazetemizin vücude getir
mekte olduğu meraklı ve 
ibret verıcı mevzulardan 
mürekkep "Halk ve tarih 
n.itapları serisinin,, birincisi 
Alemdar Mustafa Paşa hak
kındaki kitabıdır. 

32 Sahife ve resimli ve 
son bir tetkik eseridir. Mev
zu dikkate layiktir: 

1 - Üçüncü Sel:min hem
şiresinin yaptırdığı esrarlı 

bahçede kadın avı, 2 - Kö· 
se Musa Paşa Köse Hoca
nın üç telden ibaret saka-

lını yoldurması, 3 - Kabak
çı Mustafanın başının bir 
yem torbası !le Alemdara 
götürülmesi, 4 Fes ve kı
yafet hakkında yobazların 
tahrikatı, 5 - Alemdarın 
bir barut fıçısına ateş ede
rek kendini ve Babıaliyi her 
haoa etmesi etrafında cidden 
meraklı vakalar eserin mev
zu kadrosunu teşkil etmek
Jcdir. 

Her kitab 32 sahife oldu 
ğu halde yalnız 100 paraya 
satılacaktır. 

Tayyare Piyangosu 
-( Baştarafı 1 incide )- 1413 4963 24657 7744 
24888 12376 17635 873 1~384 .4858 6119 
Numaralara 1000 Lira 16649 6784 

Kazanmışlardır. l Ü() ı· k ] ıra azanan ar 
:100 lira kazananlar 26115 3475 12221 7683 
8546 15736 7879 21879 28543 4347 4960 29959 

27601 9773 25981 18126 5463 15616 11480 18766 
17371 19981 20133 18105 19215 11377 28719 29878 
25722 44~3 13829 20445 22538 142 8870 18098 
~00 linı kazananlar 2528 74•0 26222 14163 

17814 5990 17861 3429 
28519 18278 11653 3811 14085 19517 8286 21174 

28309 27580 27476 22244 20388 5855 25020 15846 
28314 6754 5822 2795 2177 18106 24517 19400 
243.13 18221 7921 16674 5991 4178 6677 10150 

13 TEMMUZ 

Güreşler 
Bu2ün 
Başlıyor 

- Baştarafı 1 incide -

Mustafa (Türk) Török Anta
lo (Macar), ağıra Çoban Meh 
metle Bodo Antas arasınea
dır. 

Macar takımı Zemkoyano
şun riyasetinde bulunmakta
dır. Bu takım Macaristanın 

Peşteden sonra en bnyük 
şehirlerinden biri olan Zeket 
şehrinin şampiyonu olan Ze
yet F aldi adlı kulübü men
subudur. 

Bundan iki sene evvel ta
kımımızın Macarista da yap 
tığı bir temasta bu takıma 
5 - 2 gibi büyük bir farkla 
yenmişlerdir. 

Macaların dört sıklette çok 
kuvvetli güreşçileri vardır. 

Bilhassa İstanbulda Saimin 
karşılaştığı güreşçi uluslar 
arası bir çok temaslar yap
mış bir güreşçidir. Slusal 
kaptan Saim bu güreşçiye 

İstanbulda iki rey farkle ga
lib addedilmiş olmasına rağ
men Saim şimdiye kadar 
güreş hayatında bknun ka
dar kuvvetli bir güreşçi ile 
karşılaşmadığı ifade etmek
tedir. Herhalde bugünkü gü
reşler çok heyecanlı ve gü
zel olacaktır. Dün de yazdı· 
ğımız gibi İz:nir şimdiye ka
dar böyle bir temas görme
miştir. 

20 kişilik Türk ve Macar 
güreşçiler Egpalasa misafir 
edilmişlerdir. 

Türk ve Macar güreşçiler 
yann yine Alsancak alanın· 
revanş için kaşılafacaklar
dır. 

Avukatlara ve 
Hapishanelere 
f)air iki yeni layiha 
Ankara (Özel) - Adliye 

Bakanlığı iki yeni kanun 
layihası hazırlanmıştır. Layi
halardan biri yeni avukatlar 
kanuuudur ki, dunda avukat-
lık stajı iyi bir şekle sokul
muş ve avukatlar lehine bir 
çok yeni esaslar konmuştur. 

Diğeri de hapisaneler ka
nun liyihasıdır. Bu layiha ile 
hapisaneler merkezi, zirai ve 
çocuk hapisaneleri olmak 
üzere üç tipe ayrılmaktadır. 

Her tip için ayrı binalar ya· 
pılacaktır. Bunun için !Azım 

geien tahsisatın karşıiığı da 
bulunmuştur. Layihalar Ka
mutayın bu toplantı devri
minde müzakare edilecektir. 

25741 28291 

20000 liralık 
Büyük ikramiyeyi 

kazananlar: 
10 1707 21029 25969 

14360 28 5332 20343 
24126 28076 1473 1013 
18424 22683 7215 3672 
14593 10333 9182 6659 
20582 23426 27552 6777 
24268 78944 22525 10945 
19742 8457 9052 2980 
22715 21610 21610 21767 
2545 5630 12709 14768 

21579 


