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I T A LYA NE iSTiYOR ? •• •• 
Parlak Sözlerle Değil, 
--~~~------oo~~~-~~~~~-
RAKAMLARIN ŞASMIYAN VE ALDATMIVAN ·Ekonomi bakanı1 Eski savaşcılar 

1 ----- . 00 • .... , - -DiLi iLE ••. 
--··~··-

ükut, devrin1 yolunda, bizi yolunılızdan alı
oymak iştiyen budalaca dedikodulara kar-şı 

B~y Celal Bayar refakatindeki ln2ilizler Berlinde harb ölüleri 
ı -

kullanılan en keskin kılıçtır 
----· ---..00.. - . . -- 1 

zevatla Moskovaya vardılar ·~.:.a anıdına çelenk koydular 
Moskova, 15 (A.A) - Bay ~ _.. • Berlin, 15 (A.A) - Eski ı _ 

Celal Bayar beraberinde bu- lngiliz savaşçılarının delege-
ükut, para işlerinde, nıillet yolunda sarfedil- lunan zevatla buraya gelmiş- leri, bugün Berlinde harp 

ltıek üzere milletten topladılan bir paranın 
rfı hakkında hesap vermek lazınıgeldiği 

)erdir. Kendilerini istasyonda ölüleri anıdına bir çelenk 
Dışarı Tecim halk Komiseri koymuşlardır. Törende 7000 
Bay ~ozengolt.s, A.ğır San~yi kişiden fazla seyirci vardı. man, çok zavallı ve bu sükutu nnıhafaza 

edeni öldüren iğrenç ve paslı bir sih\htır 
Komıser muavmlerı Bay Pı_a- Bundan sonra Bay Hitler 
takov ve . Bay ~aganovıç, delegeleri Başbakanlıkta ka-----------00 ~ -- -- - - . 

Geçen Pazarki İşçi ve esnaf birlikleri toplan- · 
Dışar. Tecım Komıser mua- bul etmiş ve bahçede de de-
vini Bay Eliava, Dışarı İşleri 

lısının pil~\nçQsU. I 
çık hesap, açık yürek, açık alın, parlak zafer 
Evet epeyi brr zamandan için ayıran namuslu Türk işçi 

~ri yalnız onun etrafında ve esnafının soysal bir sigor-
planan mukaddera lannı tasıdır. 

)alnız onun dürüst ve temiz Buraya, birşey aşırmak 
~flllasma bajhyaa işçi ve maksadı ile el uzatanların ' 
tanafm korunmuı ve yikıel- eli, kötü makıatla dil uzatan-
lbesi için ujTqan bu hayıib lar dili kesilir ve koparılır. 

~ıımun bu son toplantısm- Bundan sonra besablar, 
da saylenen saderi, verilen açıktan açığa okundu, yapı· 
ı.-.apları. ortaya atılan ha- lan işler, görülen hizmetler, 
kiltatlan aevinç yaşları ile bol bol yardımlar kuru ve ı 

nleclik, sevindik bebiirlen• parlak ı3zlerle deiil, hiç 
tik-. t•tmiyan, hiç bir zaman al-

lık yapılan temizlik ve te- danmiyan ve daima doğruyu 
llıizleme itinde 1934 yılında anlatan rakamların dili, ve-
itçilerden toplanan ( 86471) ıikalann ve hidiıelerin be· 
liradan ( 73460 ) liruının ligatı ile urlaya döküldü. 
-... ve idare kurulu mas- Her kei memnun, her kes 
l'aflanna verilmit olduğ ha- milftehir, her kes mağrur, 1 

~kati meydana çıkarıldı. Ve bu verileD izahattan dolayı 
"1dan sonra iki idarenin bat· parti baıkanı bay Avni Do-
fırka Baıkanı olduğu halde ğan, kurum başkanı ile ar-
Ortaya bir çok menfaatine aılannı can ve gönülden 
tapanlan memnun etme kutluladı. Biz de onları teb· 
)en ve fakat botiln iıçi rik ederken daha büyi\k iş-
~e em~fı sevinç ve haı leri de baıarmalarını öz ,yll· 
İçinde bırakma fU prensip bir rekten dileriz. 
bomba gibi fırlatıldı t SIRRI SANLI 

Komi erliği birinci şark de
partmanı şefi Bay Tsuker-
man, Türkstroy direktörü 
Bay Zolotaref, rürkiyelbüyük 
elçisi Bay Zekai Apaydın, 
elçilik ileri gelenleri, Mosko-
vada bulunan Türk mühen
disleri ve Türk kolonisinden 
bir çok kimseler tarafından 

karşılanmıştır. BAY CELAL BAY AR 

EBEEEEEE 
OSMANLI SARAYLARINDA BiR VENEDIK DiLBERi 

Safiye sultan 
Venediğin Korfu valisinin kızı Türk 
korsanları tarafınd \ n nısıl kaçırıldı? 

Murad 111 ye nasıl verildi ? 
En meraklı, en inanılacak esrar maceralarladolu olan ve 
yakında başlıyacak olan tefrikamız, tarihin en meraklı 

bir safhası demeKtir. Sarayların Venedik, Rum ve 
Yahudi dilberlerinin oynadıkları roller bu eserde 

bütün çıplaklığile yaşatılacaktır 

Evet inanılması güç, fakat tarihin bütün tafsilatını kay
dettiği bu romana ve masala benzeyen saran entrikalarını, 
kadın fparmağının Sultanları oyuncaklara çeviren dolapla
rını okuyanlar derin bir hayret içinde :kalacaklardır. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - Burası, ona buna mil- ~: ı:E ~.;: :+.~ 

Italyan -Habeş gerginliği 'kkil, mutbak, sebil, tekke 
olmak için vücude getirilmiş 
bir yer değildir. · 

Burası zorluk denizine dü
tenlere bir.r kurtancı simid 
'tarak onları göğsünde top
'1.yan ve sonra halla ve se
lamet kıyısına çıkaran bir 
lemiclir. 

Burası tıfaylileri, çanak 
)talayıcıları beslemek için ku· 
a,dmuı bir tenbelhane, ona 
buna silkut hakkı dağıtan 
korkulacak ve kanıık işler 
r&ren korkak ve daleveracı 

İlıaanlann yeri degildir. 
Burası ahnteri ile emegi 

İle namusu ile kazanan beş on 
kuruşun beş on parasını ile
tide namerde el açmadan 
bir derdine derman bulmak 
•eya bir ifçi ve esnaf kar
detine bir yardım edebilmek 

Telefon 

. 
No. 

3882 

-------------.. ~-------------
Taymise göre Habt;şistanın uluslar sosyete

• 
sıne eirmesi için Italya israr etmiş. Bu

gün çıkanlmasını istiyor 
-=---------.. - -

İngiliz cevenleri anlaşmazlığın bir tek hakernle halledilmiyedeğini söy-
liyor - İngiliz zabitleri Habeş ordusuna geçınek istiyorlar 

Londra 15 ( A.A) -Tay- ı kelı ( selihiyetli ) çevenlere ı hükumetler arasında görüş-
mis bir y·azısında diyor ki: göre, v ltalya - Habeş an!a,- meler yapılmaktadır: 

İngiltere Habeşistanın ulus mazbgının kotarılması ıçın Londra anlaşmazlığın ko-
lar kurumuna üye olarak tarılması için uluslar sosye-
kabulünü hiç istemiyordu. tesi konseyi tarafından bir 
Onun ka bulilne daha çok hakem gösterilmesi yeter gö 
İtalyanların isı arı yardım et- rünmüyor ve meseleye kon-
miştir. Bunun içindir ki ltal- seyin el ntması gerektiği 
ya timdi onun üyelikten çı- söyleniyor. Bunun için İtalya 
kanlmanı istiyecek olursa, nın kendi hakkının müdafaa-
pek biiyiik bir tezada düş- sını konseyde yapacağını 
müş ollİr. Ancak Habeşista- açıkca bildirmesi lazımdır. 
nın uluslar sosyetesinde kal- Konsey toplanmadan önce 
mak hakkını iddia edeoil- anlaşmazlığın barış yoluyla 
mesi için ne vakittirgecikti- kotarılması alanı hazırlamak 
rilen bir takım yeğirmi ni- üzere İtalyan, Fransız ve 
hat yapması llzım geleceğini lngiliz delegelerinin toplan-
saylemek ingiltere içir tama- ması muhtemeldir. 
mile lojik bir hareket ola- lstanbul (Ôzel) - Habeş 

Loncbra tS,(A.A) - Yet.. HABEŞ KRALI [ Sonu 4 üncüde ) 

vam eden bu konuşmalar bir 
saat 40 dakika kadar sür-
müştür. Fon Ribeotrop dele
geler onuruna Kaiserhof ote
linde bir öğle yemeği ver
miş ve yemekte Prusya 
Prensi Vilhelm ile Saksonya 
Prensi de hazır bulunmuş

lardır. BAY HiTLER 

HAYVANLARA BENZEYEN iNSANLAR 
VE 

Yanın adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 

llllfli-14-
- 14 - lerden birkaçmı aatmıt ve İf 

İskelet adamın meynana çıkmııh. 
Birkaç hapis kaldıktan sonra 

aşkları serbest bırakılan bu genç, 
İskelet adamın ismi Rozan- yakasını bir tnrln liapiaten 

tal Beli idi. Parisin Lima kurtamıyordu. Çlinkn h6vi
parkta vakıtlarca halkı eğ- yetini gösterecek veaaike 
lendiren bu adam, henüz on malik değildi. 
beş yaşında iken bir keçi Yirmı yaşına reldiği vakıt 
hırsızlığı yüzünden hapsedil- boyu bir metre doku d6rt 
mişti. Kendisi çobandı, keçi- (Sonu 4~ilncüde) n .. .....,wır.-ı....._.....,......,_._..., __ ,..,,.,,,....,. ....................... ,_ .... _____ _ 

·Erkekler dişi, dişiler erkek 
olursa! •• 

• 

Bayan - Rus kadınının dediği olur, yini dişi piliçleri 
horoz, küçük horozları mini mini tavuklar haline soktuktan 
sonra erkekleri kadın, kadınlan da er kek yapmağa muvaf
fak ne yaparsın? 

Bay - Bayanların kürk; manto, iskarpin, ve saire fatu
ralarını ödemek lazım a-eldiği zaman• bir kadınlık firinruı 
yaparak erkeklikten çıkar ve alacaklılardan yakaya kurta-
nnm ... 



s.Jıif e 2 ( Halkın Se1i ) 

~~~~~~ı~~~~~ı i . . .. ~ ['(!@fil)·~ Sırp - Bulgar 
. Türklerle Karşı Karşıya 1 

Yazan: Türkçeye Çeviren: 1 Anlaşmasını komiteci Bul
garlar .nasıl anlıyorlar? ANRI FÖY REŞAT SANLI ~ 

m~~~;;:;: -1os- :~~,~~ 
.... 

Barba soğuk ta eklenn1işti, yaralılar kafilesine 1 

donanJar da katılnıağa başlaınıştı f 

Bulgarlar akıllarını kaybetnıişler? 
Balkanlann eski bir davası tı ismi altında neşrettiği 

Kış ta ğeldi artık. Nasıl 1 topçusu büyük faaliyet gös-
' sınacağız ve ne ile ısınaca- teriyor. Düşmanın atışları 

ğız? Çanakkale seferinin daha uzun sürüyor ve daha 
başlangıcında yaralılar olaca- bol cebhane kullanıyor. Türk 
ğı nasıl düşünülmedise, bu lere karşılık vermekte çok 
güneş memleketinda hazan sıkıntı çekiyoruz. Soğuk bir 
şiddetli soğuklar olabileceği az azaldı. 
de öylece düsünülmemişti. Anadolu, ilahların yurdu 

29 ikinciteşrin, Pazartesi olan fakat fanilerin pek hoş 
Soğuk can sıkıcı bir ısrarla lanmadıkları lda dağı da 
devam ediyor, Hem soguğa ( Kazdağı ) Nisanda karaya 
alışık değiliz, hem de soğuk- çıkdığımız zamanki beyaz 
tan korunmak için hazır de- mantosunu omuzlanna aldı. 
giliz. Trua harabeleri, yeniden gö 

Fırtınaların kumsallar attı- rünmiye başlıyan güneşin 
ğı İngiliz kavık, duba ve ışıklakile parıldıyor. 
mPvnalarmdan bakır levha- İKİNCİTEŞRİN İNTİBA-
iar sokerek bunlarla sobalar LARI 
yapmıya çalışıyoruz. Eskiden İkinciteşrin ayının en bü-
bakırcı olan bir topçu neferi yük hadisesi, Lord Kiçnerin 
bakırlardan hayli işe yarar İmroz adasındaki Kefalos 
bir soba yaptı Sobayı yap- burnunun kıymetli misafiri 
tık amma içinde yakacak olan dostu general Jan Ha-
şey bulmak hayli endişe u- miltonu ziyaret etmesi ve 
yandıran bir mesele. Arka- yarımadadan şöyle bir geç-
daşlarımdan biri levazımdan mesidir. Bu ziyaretten ne çı-
bir kaç kütük aldı. Fiat:Tam kacak. 
60 tane frank. 

Efrad, kumsallarda toprak
ları enkazla ısınıyorlar. Kıyı
larda terkedilmiş İngiJiz san
dalyalarının enkazı, bizim so
baların içinde kül olup gi
diyor. 

Birçok piyadeler, bilhassa 
Senegal zencileri, ayakları 
donduğu için, geri gönderil
diler. 8 inci topçu alayından 
b.ir nefer, bizim batarya ci
varında, bir sığınakta, sabah
leyin donmuş olarak bulun
muştu. Adamcağız, yazlık 
haki elbisesile soğuğa daya
namamıştı .. 

Kış yaman başladı ! 
30 İkinciteşrin Salı - Türk 

1 ıı 
ıi4:'~ 

Deniz 
Yollarının 
Yeni Gmileri 

!>:3<J da filo halinde 
tcsliın alınacak 

İstanbul [ Özel ] - Deniz 
yolları ve Akay idarelerinin 
yaptıracakları yeni vapurlar 
hakkında Avrupadaki tersa
nelerden teklifler gönderil
mektedir ve bu teklifler 
Deniz yolları idaresinde bir 
heyet tarafından incelenerek 
sıraya konmaktadır. 

Tekliflerin sonu alınınca 
bunlar Ankarada Ekonomi 
bakanlığında teşekkül eden 
genel komsiyona gönderile
cektir. 

Yapılan progama göre, 
gemiler sipariş yapıldıktan 
bir yıl sonra tam filo halin
de teslim edilecektir. Bunun 
için sipariş birçak-büyük ter 
saneye verllecektir. 

Alakadarlar 936 yılı son
larına doğru yeni ticaret fi
lomuzun memlekete gelerek 
çalışmıya başlıyacağını söyle 
mektedir. 

Yeni gemiler geldikten 
sonra Deniz yolları idaresi 
Pire, Brendizi, Marsilya ve 
Hamburg"'limanları arasında 

dıt postalara da başlıyacak
br. 

Bu ay içinde Tür-Alman 
topçusunun gittikçe kuvvet-
lendiğin! görüyoruz. Ateş 
kesafeti bilhassa, büyük 
çaplı toplarda, çok fazlalaştı. 

Eger buradan gideceksek 
bir an evvel gitsek te fazla 
yaralı vermesek. Çünkü her 
gün yaralılarin ve ölülerin 
bilançosu artıyor. Sonra gi
deceksek bir hezimet ve fe
lakete uğramadan gitsek. 
Çünkü önemli (ehemmiyetli) 
bir Türk ordusu karşısında 

pekaz mevcudlu kaldık. Be
reket versinki Türk ordusu 
da ilk soğuklarda billurlaş

mış gibi görünüyor. 
- Arkası Var 

Japonlar 
Bitaraf knlnııvacak 

"" 
lannı s:)y]fıyorlar ! 
Berlin, [Radyo] - Uzak 

şarktan şimdi gelen haber
lere . göre, Kora gene! ku-

mandanı General Ugaki İtal
ya ile Habeşistan arasında 

bir harb çıktığı taktirde Ja

ponyanın bitaraf kalmıyaca
ğını söylemiştir. 

Japon kumandanı demiş

tir ki : 

" İtalya ile Habeşistan ara
sında çıkacak bir harb arsı-

ulusal zorluklar doğuracak
tır. Afrikada çıkacak bir 
harbın bütün Avrupayı arka

sından sürükleyeceğini kani 
olduğumuz için İtalyan-Habeş 
harbında bitaraf kalmıya

cağız. 

Japonyada 
Zelzeleler •• 

Londra [Radyo] - Röyter 
Ajansının Tokyodan öğren
diğine göre, Japon merkezi
nin 100 mil şimalinde Sigo .. 
uokoda şiddetli zelzeleler 
olmuştur. 

Zelzelelerden sonra yangın 
çıkmıdır. Yüzlerce ölü ve ya 
ralı olduğu bildirilmeıdedir. 

olan Sırp - Bulgar dostluğu " Yeni Bulgaristan ve ecne-
için yeni çalışmalara başlan- bi memleketler ,, kitabıdır. 
dığı malumdur. Bu cereyanın: Bu kitab bir Bulgar politika 

1 - Cumhuriyet şekli al- doktorunun eseridir; ve Gar-
tmda Sırp, Bulgar ve Hır- bi, şarki Trakyaları, bütün Ma 

1 
vatlardan mürekkep bir lslav kedonyayı Bulgar hududu içine 

1 hükumeti teşkili şeklinde almak lüzumunu ispata çalış-
! cezri bir vaziyet. makta fakat bu arada da Bal-
j 2 - Bulgaristan ile Yu- kanların siyaseti mihverinin 
1 goslav arasında sıkı bir Sofya - Belgrat arasında hat 

1 
bağlılık esasına dayanan olduğunu Ankara ve Atinaya 
bir ittifak vücuda getirmek bir ders şeklinde ihtar et-
gibi iki cebhesi vardır. mektedir! 

f 
Bugünkü çalışmaların bu 

Başka bir memlekette böy
iki cepheden hangisi için 

le bir esere resmi bir mahi
olduğunu şimdilik bilen yok 

1 
degildir; fakat Bulgarların, yet verilemez; fakat Bulga-
Balkanlarda elde edilecek bir ristanda çıkan bu eser, res-

i miden fazla bir kıymet ver
lslav ittihad veya ittifakın-

ı dan beklemekte oldukları mek lazımdır; çünkü eserin 
1 gaye, istila siyasetinden baş politika doktoru muharriri 

ka bir şey değildir. hiç şüphesiz Makedonya ko-
Bu:gar istilaciler _ ve ko- mitalarından birinin de )ide-
. 1 y ridir. mıtacı arı - ugoslavyanın 

yardımını elde ettikten sonra, Dünkü ajansların verdiği 
Akdeniz mahreci olarak Se- şu haberin bu kitaba güzel 
niği zabt emelindedirler. bir cevap olduğuna şüphe 

Böyle bir siyasetin bir çıl- yoktur : 
gınlık teşkil edeğine şübhe " Bay Maksimos Yunan 
yoktur; selim bir akıl ile dış işleri bakanlığını kabul 
idare edilen bir memleket münasebetile verdiği söylev-
bu çılgınlıga kapılmaz; fakat de: " Çok şükü~, Balkanlar-
görülüyor ki Bulgarlar yine da Yunanistan, Atina ve An-
akıllarını oynatmışlar. kara paktlarile çızılmış olan 

Bu çılgınlığın nümunesi bil· siyasa gütmektedir ve bu 
Bulgaristanın Zveno adlı si- bölgede yarısı sağlanmıştır." 
yasi cemiyetin Zveno külliya- Demiştir. 

Almanyada 
Yahudi Düşmanlığı Gittikçe 

Artıyor ••• 
Berlin, [Radyo] - Son 

günlerde Almanyada Yahu
dilere karşı düşmanlık çok 
artmıştır. Birçok şehirlerde 
nümayişler yapılmış, birçok 
Yahudi dükkanlarının cam
ları kırılmıştır. 

Eyi haber alan kaynaklara 
v,ör"-, yakında hükitmd me-
-----------

İZMİR Birinci İcra Memur
luğundan: 

Seyit Alinin İbrahimden ala
cağı olan paranın temin isti-

fadesi için borçlunun haciz 
altına alınan Şeyh mahaJle
si Tilkilik caddesi eski 308 
yeni 322 sayılı yukarısında 

, bir odayı muhtevi ve tama
, mı bin lira kıymet muham

menli dükkanın sülüsanın his
sesi 17 /8/935 tarihine müsa
dif Cumartesi günü saat on 

birde açık artırma suretile 
satılığa çıkarılacaktır. Bu ar
tırmada satış bedeli muham-

men kıymetin o/o 75 şini 
bulduğu dakdirde en çok 
artıran isteklisinin üzerine 
ihale olunacağı ve aksi tak-

dirde en çok artıranın teah
hüdü baki kalmak şartile sa
tış on beş gün daha uzatıla
cağı ikinci artırma 2/9/935 
tarihine müsadif Pazartesi 
günü saat on birde yapıla

caktır. 
Bu arttırmada dahi gayri 

menkulun kıymeti muhammi
nesinin yüzde 75 şini bulama 

murları arasında yeniden tas
! fiye yapılması için bir takım 

emirnameler çıkarılaktır. İlk 
emirnamede · yabancı me le

ketlerdeki elçilik ve konso

losluklarda çalışan memurla

rın tasfiyesicn aid olacaktır. 

İkinci emırname Kültür 

Bakanhğina aid olacaktır. 

Bu münasebetle sinema ve 
tiyatro artistleri arasında da 

tasfiyeler yapılacak, Emil 
Y anings bile çahşmaktan 

menedilec. ktir. 

dığı takdirde en çok artıran • 
isteklisi üzerine ihale oluna
caktır. 

İşbu gayri menkul üzerin
den her hangi bir şekilde 

hak talebinde bulunanlar ilan 
tarihinden itibaren yedi gün 

zarfında vesaiklerile birlikte 
dairemize müracaat etmeleri 

lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilince sicile sabit ol-

mıyanlar paralarm paylaşma 
sından dışarı bırak.lacaklar-
dır. Yüzde iki buçuk delli
liye müşteriye aittir. Şartname 

1-8-935 tarihiaden itibaren 
herkese açık bulundurulacak 
tıa. Artırmaya iştirak etmek 
istiyenler yüzde 7 buçuk pey 

akçasını hamilen icra daire
sinin 35/2829 dosyasına ve 
icra masasina müracaamt et
meleri ilin olunur. 

16 T!MMU! 

JJE/İllNIJICİ Klzı 
~avı 

ÇAKICI EFE 

- 26-

Genç bir çoban değirmenci Fo-
tiye bir pırlanta yüzük 11etirdi ~ 

-Halbuki efeciğim, sen kiki servetim odur, Haklısın 
beni bir defa daha gördün. efem! 
Ve ben sana bu ilk tesadüf Efe, küçük kızla bir za-
hatırası üzerine geldim. Çün- , 
kü o görüşte sin beni ken
din davet ettin. 

-Ben m? .. 

-Evet efem sen! Hele dü
şün de bundan ebeyice se
neler evvel, sen küçük bir 
kızı dızlerine oturttun; onun 
dizlerinde oynattın. Bunu da 
mı unuttun? 

- Ha.. Bunu tahattur edi 
yorum. 

- Parmağında iri taşlı bir 
yüzük vardı. 

Evet.. Bu yüzüğü o kız
cağıza ediye etmiştim. 

- Evet, Bu kız. 
- Değirmenci Goti baba 

nın kızı idi. Bir gece evinde 
misafir kalmıştım. Ne iyi 
adamdı. o ihtiyar. 

- İşte değirmenci F otini n 
kızı benim. 

- Sen ... Sen mi? .. 
* ..,. . 

Çakıcı efenin karşılaştığı 
bu tesadüf cidden dikkate 
layıktı. Çakıcı, sıkı bir ta
kipten ve neticesi şübheli 
bir müsademeden sonra, izini 
kaybetmek için çalışken Tor 
halıden geçmiş ve değirmenci 
brrba F otinin değirmenine 
uğramış ve maiyetile çok 
ikram ve riayet görmüştü. 

Çakıcı o zamandan beri 
başından gecen binbir mace
ra yüzünden bu habr;tyı unut 
muşu. Fakat güzel Marya 
kendisine hatırlatınca, ·o gün 
gözünün önünde tamamile 
canlandı. 

Şekavete yeni çıktığı bir 
zamandı: kanunuevvelin çok 
karanlık ve soğuk bir gece
sinde, Çakıcı kuvvetli takip 
müfrezeleri.,den iz kaybet
meğe çalışırken kızanlarile 
birlikte bu Rum köyüne yak
laşmış ve değirmene misafir 
inmişti. Maksadı, köy civa
rında zulüm yapan bir Arna
vut celebi öldürmekti. 

Baba F otinin degirmenine 
böyle eşkiya çeteleri sık, sık 
uğrardı; o gelen çetenin ma
hiyetine göre, fakat kendisi
ne hiç zarar vermiyecek bir 
şekilde iyi mua:nele yapardı. 
Yalniz Çakıcı çetesini cid
den samimi olarak kabul et
mişti. 

İhtiyar F otinin karısı o za
manlar henüz sağdı; çete 
efradına o hizmet etmişti. 

Marya da küçük bir kızdı, 

buna rağmen çok güzeldi. 
Gözlerinden samimiyet ve 
zeka akıyordu. 

Çakıcı bu küçük k.ızı lrn
cağına almış sevmiş ve de
ğirmenci fotiye: 

- Barba be?. Sen fakır 
olduğundan bahseder durur
sun. Halbuki sende baha bi
çilmez bir hazine var. Bu kı
zın cihana değer!· Dedi 

F oti Allah kızaa uzun 
ömür ve saadet versin! Ha-

man konuşmuş, kızın halleri, 
sözleri çok hoşuna gitmişti. 

Nihayet silahlıktan bir ger
danlık çıkarmış Kızın boy
nuna takmıştı! Ve kıza : 

- Beni dinle, kımm! Bir 
zaman gelir ba

0

şına, seni sı
kıntıda bırakaca bir bal ge-

lebilir .. Baban artık ihtiyar-
dır; belki seni müdafaadan 
aciü kalır. Sen, uzaklarda 

senin candan bir dostun ol
duğunu unutma. demişti. 

Küçük Marya, Çakının bu 
tatlı, tatlı söyleyeceği sözler 
den çok memnun olmaş, 

hele boynunda elmas ve inci 
lerle süslü gerdanlıkla adam 
akıllı ısınmıştı. 

Çakıcı. değirmende fazla 
kalmamış ve bitmiş, fakat 
iki gün sonra, genç bir ço-

ban ~ğirmenci Fotiyi aramış 
ve F otiye tek taşlı kıymetli 

bir yüzük vererek şunlan 

söylemişti: 

- Barba. Bu yüzüğü sana 
çakıcı efe gönderdi Evinde 
gördüğü ikramın karşılığıdır. 

ve senden, gerek sen ve ge
rek kızın sıkıntı zamanında 
heman kendisine müracaatını 
rica ediyor. 

Çoban çekilib gittiği za
man, Marya sevincle yüzüğii 
almış, parmağına geçirmiş 
ve ozamandan Çakıcının kar 

şısına çıktığı bu zamana ka
dar da parmağından bir an 
bile çıkarmamıştı. 

Ve... Aradan seneler geç
miş, barba F otinin serveti 
artmış, karısı ölmüş, fakat 
kızı büyümüş, civann en gü
zel kızı olmuştu. Daha fazla 
saadet bekledikleri bir sıra-

da, İzmirin mel'un palikar
yası kızı· ormanda bastınb 
de namusunu berbad ed nce 
Marya, yukarıda anlattıgımız 
hadiseleri tlüşünmüş ve: 

Bir haydud olacağım. Ça
kıcıya iltica edeceğim, ve 
senden intikam alacağım! .. 
Demişti. 

( Arkası var ) 

Arnavutlukta 
-------00-------

Ka ça kcıh k hadisesinin 
daha kinıler alaka 

darmış? 
Atina ( Özel ) - T ran

dan ahnan haberlere göre, 
Arnavutluktaki kaçakçılık 
hidisese henüz unutulmamış 
tır. 

Haber verildiğine göre bu 
kaçakçılık hadisesinde ismi 
ortaya konulmayan diğer bir 
Bakan da alikadarmış. Söy
lendiğine göre Amavudluk
hükiimeti mühim bir skandal 
yapacak olan bu hidiaeyi 
lıapatmağa çalıtmaktadır. 

"' """ 
::ı 

,... -.., 
'""'" ~ .., 
""' ... 
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:~:::~ 
Yazın bunaltıcı günlerini neş'e, ve eğlence~ 

ile geçirmek için her yere gidebilecek ~ 
eyi bir elbise yaptırınız m 

E ET zrE 1 ~ 
• Size en şık ve biçimli elbiseyi dikecek yegiine terzidir l:1 

KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA t!i 
Q ~ -
,. ~~ıı;ıur;rı~ıP~lıP~~ı~ııııı_;~~~~~~~~.~::=-.~ 
\:jt~ ~u~hıuılUhliııllr..,~ lııiidıllıNılıııııUllı11dl~~~~A~S.= 

• 
TRAŞ BIÇA 

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 

(tffallun ~eti ) 16 TEMMtJZ 

BLAK FLAG 
BOCEKLERI 

BLACKFLAG 
lc5 mouches, moustlquee, cafanla. founni•, punai•es, puce• 
et toua autr•• lnsect•• pemlcieux lnsbıntanit!!!.!!!.!J Son em
ploi est Gana danc•r ••• 11 n• bıch• pH ••• ne l:ıisıı ıı:.:c:;.ıne odeur. ~~----~"'--L-~·~-·---~.=-~~-

UMUM DEPOSU: 

Ed Canso 
2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 

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

'>ir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 

~-----~ ..................................... mm ....... E211ml!'!!ml1JEr.!m1BBl! .. rı!m1K:1.m111111 ................ . - - ----· 

P ARASll: Tecrübe yapmak isti yenler depolarımızdan birer 
tane almalarını rica ederiz. 

UMUM: deposu lstanbul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.1 
ıZMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 

ac'-ııiiiiiiiiliiıiiiViım.-._._.iıiiiiıiıimiiiiiiiiiiiiiiii- --. ....... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim __________ ""iii"iiiiiiiiiiiiiilıiiiıı 

o .en. .. 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilatı 

Yeni 
çeşitleri 

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

Şemsi Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı alınız 
Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 

ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk ryorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 

(TAYYARESi~*EMArn 
41< . BUGUN 
41< iki büyük kahkaha filmi 

~CENNETTE BiR GECE 
ı .C ANNY ONDRA'nın 
~ iki saatlık kahkaha kumkuması 

~ Büyük f~!~ ko!?~~~~u il~.~~:!1Daktilo. 
~ nun unutulmaz yızdızı MARIE GLORY'nin 
~ büyük komedisi 

~ --(SiNEMA)--. 
.C Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 

Z geri getirir paranızı tamamen alırsınız 

•• Satışların11z her vakıt nıuha)1yerdir M Ü J D E 
M~~~~~++Jıe~'PF~~~~~~~ 

=- ~ ıl:ıılıııılııl111Wııılı11i;. ılııılırJDbıılıılı ~ iııllllıııl!DlııııllllııııJlnıı~ı~ıırıDlıııilulııılllllııılıı6 ~ 
~ i Tilkilik Biçki Yurdu S Çeşme Ilıca ve Plajlan se-
~ ı M ü e s s i s i : s ferleri başladı 

1 Zehra Hasan S Barut Hanından yalnız Pazar günü hareket saatları: 6,30-7,38 
p;- ~ Hiç dikiş b'lmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul ~ 8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 150 kuruıtur. 
S: ~ edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve ~ Ayrıca fazla malumat almak istiyenler her zaman 2948 
::ı. t!I Maariften musaddak şahadetname verilir j§. Telefon numarasına müracaat edebilirler. 
C: ~ İkinci ~~be tatbi~at sınıfı~~; _terziliğin en ince ~ok- ~ BiLET SATIŞ YERi: İzmirde Barut Hanında Necmi 
..- : talarını ogretm~k uzere, bırıncı şube mezunları ıle o i' Livantalı İbrahimden biletlerinizi temin edersiniz. t ft derecede dikiş bılen, makss v~ biçkiyi ilerlermek isteyen ~ BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 
~ ~ Bayanlara 9 ay zarfında pratık makas, kadın ve erkek ~ 
g ~ e_I~i~eleri ~içilmesi ve ~~kilmesi öğretilir makastar yetiş- ~ ~~~~~~~iE-BICI 

~ tırılır ve dıploma verılır. J) ~~~~'1 r#'1 

~ Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç ~ ~ G •• ı •• kl • • • 
~ döro~Y~!da ~östermek suretile ~alebelerde _kabul edilir t ~ o z u erınızı 
~ Dugunlerı olan Bayanlara bırçok yerlerı, çarşıyı do- r#' ~ 
: laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur r ~ F • 1 w • ı t 
~ Yurdun atelyesind~ cih~z ve ge~nli~ elb_iseleri, kar~?la i) ~ ennl Var Igl 1 e aDIDmlf 
411 takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıparış kabul edılır ~ '1 • 13ol çeşitli dainıa ucuz sa tan 
ıG Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır ~ • 

ı------------------!!!""!!! ~Ql1,lılQl11'11'11'11~ ':J llllQ11!1111'1'11!'llıJmllllllllll'lllllGlll!lll!Jlllll,USIQJlieııPI~ 

• YUKSEL RAKISI Ferit Şifa 
Eczanesine Saat meraklıla- Az zaman zarfında Kabadayı m 

•• . • _J rakısı kadar yükselmiştir ~ sorup fiat öğrenme-
m u ı a e Okurlarımıza Müjde ~<len kat'iyen aıma-

:{2 savfalık renkli ve resinı]i bir kapla ~ yınız. 
rına 

Hayatınızda saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 
defaya mahsus yaptırmak isterseniz bir defa mağazamıza 
Uğramanır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 
Her nevi cep, kol, masa, divar saati mevcut 

olup hediyelik eşya ~'ahi bu]nnnr. 
Fantazi gübik camların her numarası 

gelmiştir. . 
Odun pazan Yol bedesteni Numara 47 

TEKiN KUBiLAY 

. süslü kitaplar yalnız ~ IG O Z L Ü K 
100 Paraya m · 

Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevzuu tarihi ha- 8 üzerine n1üskülleri-
kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: ~ . "' . 

- 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde ,fuhuş, S nıze cevap verır 
- 2 Alemdaar \fe fesi ve püskül ihtilili,

1 
S• 

- 3 Sarayda Rum kızları, • 

- 4 Boğazla~~~ Sadraza, : Toptan Perakende~ 
- 5 İstemezuuuk. E 
- 6 Kanlı Kılıç ~ S F •t ş•f 8 • Hükümet 
- 7 Kanuni sultan Süleymanın bir aşk macerası. E • erı 1 a eczane.,ı Sırası 
Vesaire vesaire.. E 
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Kırmızılı kadın! · 
Dilingeri Nasıl Tutturdu?. 

Atatürk 
-----------------0000-----------------

A m erika Şehir Haydutları İçin 
Neler Anlatıyor ? .. 

andı 1 Bay Çaldaris 
---'!lr.r---
~o T'en1n1uzda 

16 TEMMUZ 

Güreşçiler 
Dün akşam 
Gittiler •• 

Şarımızda iki gilreş yapan 
Macar güreşçilerile muhtelit 
güreş takımımız dün akpm 
tleniz yolile istanbula hare
ket etmişlerdir. 

- ı;a. - Mucurda dikilen and büyük tö-
Haydutlar silah elde hauisha- 1 

Aln1anya)'a gidiyor Misafirlerimiz izmir spor· 
cuları ve idarecileri tarafın
dan teşyi edilmişlerdir. 

ne kapısından fırladılar 
Bunun üzerine Ditrih: Fakat bu ande vazifeye 

ren ve coşkunlukla açıldı 
Mucur 15 (A.A) - Hacı

bektaşlı Hasan yarın yerli 
ı büstün açma onurunu Kırşe

hir ilbayma bırakmıştır. 

- Stevans! dedi. Sen bize ~elen, ikinci bir gardiyan 
yardım edecek ve bizim bu Lavrens Maç, deponun anah- · 
allahın cehennemi zindanın- tarları haydud lara vermağe 

mermerden muvaffakıyetle 
oyduğu Atatürkün büstü dün 

İlbaa söylevinde işlerimizin 
bitmediğini, Atatürkün yara-
şan bir Mucur kurulmasını 

dilemiş, yurdun savgası için 
(müdafaa) başbaka İsmet 

dan kurtulmamızı temin ede- muvaffakat etmedi. Bu de-
ceksin! Sen, bütün gardiyan- depoda gardiyanların silah 
lara bizim hepimizin bir göm- ve miihimmatları vardı. Lav-
lek siparişini teslime gittiği- rensi kanlar içinde yere ser-
mizi söyliyeceksin. Hakikatı diler. 
aöylediğin anda kendini ge- Bu sırada iki silah patladı, 
bermiş bili sabıkalılardan 65 yaşında bir 

Asi mahkümlann her biri adam gağsünden vurularak 
sırtına bir demet gümlek öldü; fakat bu sırada sulun 
aldı ve sıra ile kapıya doğ- arkasına gizlenmiş olan dai-
ruldular. Müdür bu garip re müdürü Hovart Krosbi 
alayı önünde, müdür mua- büyük elektrik imdat çanını 
vini de ortasında bulunuyor- çalmıya muvaffak oldu. 
du. Bu çan çaldığı vakit, zın-

KatiIJerin gömlek demet- danın her tarafında bulunan 
leri altında tabancalarını da çanlar da çalar ve bu suret-
hemen kuUanmağa hazır bir le tehlehe olan yere her ta-
ıekil:.e tuttuklarını söyleme- rafian silahlı yardım nefer-
ğe hacet yoktur f )eri yetişirlerdi. 

Bu alay bu suretle mah- Ditrih vaziyeti heman kav-
kiimlarla dolu olan avludan radı ve: 
yazıhaneye olan kapu önün- -Hayatını kurtaran kap 
de, baş seneden beri ayni tan diye bağırdı!. 
yerde vazife gardiyan Bark- Asılar müdür Stavusi sırt-
lov, tabancalar karşısında ladılar ve ldapıya dog'" ru koş-

köylü ve kasabalı binlerce 
halkın, Kırşehir ve yakın il
celerden gelen konukların 

katıldığı bir törenle açılmış
tır. 

İlcebay Atatürkün Türk 
ilinde yarattığı varlıkları bi
ber birer saydıktan sanra, 

İnönünün dedikleri gibi, ye
diğimiz ekmeğin bir lokma
sını uçağa ayırmamızın ödev 
olduğunu anlatmıştır. Bundan 
sonra halk büstün önünden 
geçmiştir. 

Ceb klavuzları .... --
Türkçeden Osmanlıcaya ve 
Osmanlıcadan Türkçeye kla

vuzlar basılıyor 
Ankara 15 (A.A[ - Kül- ı basım, yazım ve satış · gibi 

tür bakanlığından: her türlü telif hakları, hakkı 
Türk Dili araştırma kuru- telif kanununa göre kurum 

munca hazırlanan Ulusu ve adına tescil edilmiştir. 
diğer gazetelerde neşredilen Türk dili devriminde doğ-

0 1 d T .. k ki ru yol göstericilik ödevini 
sınan ıca an ur çeye a- • 

yapacak olan bu klavuzların 
vuzun, katma değiştirme ve 

teslim olmağa mecbur kaldı. mıya başladılar. ' düzeltmeleri yapılmıştır. 
Haydudlar artık zındanın Tam kapıya vardıkları va-

satışa çıkmasını beklemek 
gerektir. Okuyucularımızın 

bu devrime olan temiz ilgi
si~den ve içten bağlılığından 
faydalanmak istiyenlere karşı 
Türk Dili araştırma kurumu
nun yolu ile hakkını araması 
tabiidir. 

hariç olan asıl kapısı önünde kıt, bu mahkumu mahkeme-
idiler, O ande kapı bekçisi den otomobille getiren di-

Ayni asla göre gine adı 
geçen cemiyetçe hazırlanmış 
slan Türkçeden Osmanlıcaya olan ihtiyar ve tecrübeli gar ğer bir gardiyan, Nil Şarlı 

diyan: ile karşılaştılar. Şarlı Nilin ceb klavuzu da basıma veril 
- Herkes yerinde dursun zındana girmesi için büyük 

diye bağırdı. kapı açılmış bulunuyordu. 
Çünkü bu gömlen yüklü Haydudlar bu gardiyanı da ı 

garib alaydan şüphelenmışti. beraber aldılar; ve kapıdan 1 
Fakat ağzından başka bir dışarı fırladılar. 1 
kelime bile çıkarmağa mey- Bu sırada (müdür Stevans l 
dan bulamadan göğsüne üç ellerinden kurtuldu ve arka-
beş tabadca namlısının da- sından yağdırılan kurşun 

yandığını gördü. Haydular yağmurundan kurtulmak için 
burada ilk iş olmak üzere kaçmağa başladı. 
telefon tellerini gestiler. ( Arkası var ) 

~~I ~~ıdq 1,:11 1:11 l';Q ~I ....... ıı;_~ 
lıii:dl ..... lh iti lı.ıiııl lııuıd ' ~ lııMııl hııdıl 

Hayvanlara 
----------------0000----------------

Benzi ven insanlar ve yarım 
adamlar nasıl vaşarlar 

- J3aştaraf ı 1 incide 

miştir. 

Bu iki ceb klvuzuna ilgili 

~ s ~ ~ s 

Bir genç katil 
- - · - .--...._........... ... _.........___ __ 

Kendisinden ayrılan kadını 
öldürdü. Katil yakalandı 

İstsnbul (Özel} - Yüksek
kaldırımda kıskançlık yüzün
den bir cinayet olmuştur. 

Münevver adında bir kadın 

bundan bir müddet evvel 
İbrahim adında bir gençle 
ranışmış ve uzun zaman be-
raber yaşamıştır. Fakat son 
zamanlarda araları açılmış 

ve Mür.evver İbrahimden ay-

için çok uğraşmışsa da kadın 
bütün teklifleri reddetmiştir. 

Dün gece Mehmed evde 
bulunmadığı sı rada İbrahim 
Münevverin evine giderek 
odaya girmiş ve kadmı kan
dırmak için uğraşmağa baş
lamıştır. 

Münevver bu teklif ve ri
caları da kabul etmeyince santimetre ağırhğı da otuz 

altı kilo idi! ve bu müddet 
sonra bir kilocuk olsu şiş
manlamamıştı! Bunun için de 
kendisine iskelet Adam ismi 
verilmiş ve Beli bu ismi al
dıktan sonra, kendisini sat
mak usulünü öğrenmiştir! 
Bu zayıflık, bu upuzun boy, 
Rozantal Belinın serveti ol
muştu. 

vurur, vurur! 
Frkek adam 44 yaşında 

idi henüz yirmi üç yaşında 
bulunan oyuncu König ile ta 
nışb. Tesadüf yemekte iki
sini bir mas başına düşür
müştü. Bir sene böyle bera
ber yaşadılar, Luna park ka 
bandıktan sonra,iskelet adam 
König sayesinde bu kadın 
bir çocuk arabasında taşınır
dı! 

• rılarak Yüksekkaldırımda İbrahim fena halde hiddet
lenmiş ve cebinde i taban-

Bununla beraber, rozantal, 
kayif kalmak için tedbir it
tihazına da muhtaç değildir. 
Şüphesizdirki iki adamın yi
yeceği yemeği kolaylıkla yer, 
çatal kullanmaz; parmakları
na ve kocaman lokmaları 
'I. utar durur! Yemeğe otur
duğu zaman cihanı unutur 
ve hatta yanındakilerle bile 
konuşmaz, hep atıştırır! 

Okadar çok yerki, yemek 
ıonunda patlamamak için 
sut lata yatar, ellerile de 
~- IRriae klç&k fialteJer 

Bir gün kolsuz ve bBcak
sız kadını yerlerde, terkedil 
miş bir daket halinde ve is
kelet adamı da otelde oda
sında asılı buldular. 

Fakat bu isklet adamın 
yedi canlı olduğuna şüphe 
etmemek lazımdır. Çünkü 
hemen aastaneye nakledilmiş 
ve iki gün sora, onu uzun 
böyla otelin salonunda gör
mek mümküu olmuitur. Fa
kat ne oldu kimse bilmiyor, 
ldlç&k OJUDCU Komiı, İlke-

oturan İranlı Mehmed adinda 
adında başka bir adamla 
beraber yaşamağa başlamış
tır. 

Bunu haber alan İbrahim 
fena halde kıskanmış ve 

ı· 

cayı çıkarıp kadının üzerine 
ateş etmiştir. İki kurşun ka
dının sağ koluna saplanarak 

Münevveri Mehmetten ayırıp ' 

kemiklerini parçalamış, kadın 
bağırarak yere yuvarlanmış
tır. 

tekrar kendi yanına almak 
~'~""'"'~~~ 

let adamdan kaçmış ve bir 
dahu görünmemiştir. 

Bundan dört ay sora, is
kilet adam, yastığı altında 
Kövigin resmi olduğu halde 
halde Peştede bir otelde 
ölmüştür. 

Bazı mektublarından, iski
let adanmın hem Köniyi hem 
de kolsuz ve bacaksız kadını 
Viyolantayı sevdiği, fakat bu 
çefte aşkın, iskilet adamın, 
nihayet yalnız kalmasına se
beb olduğu anlaşılmıştır. 

( Arkan var ) 

İbrahim bununla hiddetini 
yenememiş ve tekrar ateş 

, ederek Münevveri bu defa 
kalbinin üzerinden yaralayıp 
kaçmıştır. 

Silah sesleri etraftan du
yularak polise haber verilmiş 
eve gelen polisler Münevveri 
kan içinde baygın bir halde 
hastaneye kaldırmışlardır. 
Kadın derhal tedavi altına 

alınmışsa da kalbindeki ya
ra ağır elduğundan biraz 
sonra ölmüştilr. Zabıta katil 
ibrahimi yakalayıp tahkikata 
batiamışbr. 

BAY ÇALDASİS 

Atina, [Özel] - Başbakan 
Bay Çaldaris BakanJar Ku
rulunu toplayarak umumi 
ahval hakkında kendilerile 
görüşmüştür. 

Bay Çaldaris Almanyaya 
yapacağı seyahat için 20 
temmuzda hareket edeceğini 
bildirmiştir. 

Almanyadan avdetinde re
jim meselesi hakkında di
yevde bulunacaktır. 

~ ~ ~ a 

Muğla 

Dört gündenberi izmirin 
misafiri olan ve Pazar günü 
80 kilometroluk teşvik yan
şına iştirak eden Ankaralı 
bisiklete ler bu sabah Aydın 
yolile Denizliye geçtiler. 

İtalyan -IHabe 
gerginliği 

- Baştarafı 1 incide -
imparatoru, yabancı gazete
cilere verdiği diyevde, barı
şın ihlal edilmemesi için el
den gelen her şeyi yapaca
ğını ve aksi takdirde bütiln 
kuvvetile memleketini müda
faa edeceği gibi, İtalyanların 
elinde bulunan Habeş top
raklarını bile geri alacağın
dan ümidvar bulunduğunu 
söylemiştir. 

İstanoul, ( Özel ) - ital
ya ile Habeşistan arasında 
bir harb vukubuldugu tak
dirde Hobeşistana geçerek 
Habeş ordusunun başına geç 
mek istiyen bir çok İnıiJiz 
zabitlerinin ortaya atıldıktan 
Londradan haber verilmek
tedir. Bu haber Adiı Aba
bada önemli tesir yapmıştır. 
a a a m 

Halkevi 
Köycülük şubesi köylerde in· 

celemeler yapıyor 
Muğla 15 (A.A) - Halkevinden bir heyet Muğlanın De

re köyüne giderek, köyün sosyal, ekonomik ve cotrafi oa
kımından durumunu incelemiştir. Heyetle beraber giden 

1 doktor da köyün hastalarına ı akmıştı. 
Halkevi köycüler komitesi gezintilerine devam edecektir. 

Sırasile dağ kö lerile yalı köyleri, hastaları bulunan köyler
de araştırmalar yapılacaktır. 
Muğla 15 (A.A) - Bu yıl bütün il içinde beş ıınıfb ilk 

mekteblerden 226 erkek ve 123 kız çocuğu şahadetname 
almıştır. 
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Bafrada tütün, ürünü yağmur-
suzluk tehlikesini atlattı 

Bafra 1 S (A.A) - Tütün ürünü yağmursuzluk sıkıntısı 
içinde idi. Ürün üç günden beri Bafra ve çevresine dliıen 
feyizli yağmurlardan faydalanmış ve ekicilerin yüzünil giil
dürmüştür. 
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Çifte cinayet 
------- ---- -

Kazım isminde birisi on lira 
için iki kişi öldürdü 

Burnuvanın Nanldöken kö- ı 
yünde pazar akşamı yapılan 
cinayetin tafsilatını veriyo-
ruz: 

Nal döken köylü Kazım 
bundan bir müddet evvel 
verdiği borç paranın geri ka-
lan on lirasını, borçlu kefili 

zeynelden iştemiş bu yüzdan 
aralarında başlıyan dil kav-

' gası Kazımın attığı kurşun
lardan Zeynelin ağır surette 
yaralanması ~le neticelen
miştir. 

Yaralı zeynel, güç halle 

elli metre kadar ilerlemiı ve 
" beni Kazım vurdu " diye
rek olmüştür. 

Kazımın attığı kurıunlar 
Zeynelden başka, kavga
yı ayırmağa gelen Aziz 
ismindeki delikanlının da 
ağır surette yaralanmuını 
mucib olmuş ve Aziz de hu 
tane ölmüştür. 

Asıl katil Mersinli de jan-
darma tarafından tutulmut 
yardımcı katil olan İbrahim 
ise, sabahleyin Burnaua jan· 
darma karakoluna teslim ol 
muştur, 


