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ABONE ŞERAİTİ 
Seneliği 7, Altı Aylığı 4 
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Nüshaların Beheri 
15 Kuruıtur. 

( Halkm Sesi ) Matbaasında 
Basılmıştır 

AL TiNCi SENE No: 2528 19 TEMMUZ 1935 CUMA TEL: 3503 ( 100 PARA ) 

ET 1. ENISTANDA 
B~ş~akanımız. yanın~aki zeva_tla; Mühi"!__i~_ş_a_at 
bırlıkte Ermenıstanı zıyaret ettıler Yunau isyanını Papanastasiyu 

ve Kafandaris mi hazırlamış? 
Daha evvelden hazırlanmanıış olan bu apansız ve samimi 
ziyaret, dost Sovyet cumhnrivetinde coşkunlukla karşılandı. 

Atina (Özel) - Bazı ma
hafilin aldıklari haberlere 
göre, dıs memleketlerde bu-

teşebbüsatta bulunmasını is· 
mişlerdir. 

Firari zabitler daha ç.ok 

Sarıkamış, 18 (A.A) -
Dün sabah lğdırdan hareket 
eden Başbakan İsmet İnönü 

hudut teşkil ettiği Sovyet 
Ermenistan cumhurluğunun 

Başbakanı Tifliste bulunma
dığmdan Başbakan muavini 
muvakkat Başbakan sıfatile 

ve İttiharlın Sovyet Ermenis
tandaki diplomatik ajanı ve 
Sovyet Ermenistan hiikiime
tinin Ziraat Komiseri ve su
lama işleri şefi ve hudud 
Jivası kamutam ile politek-
nik mektebinde profesör ve 
mühendislerden mürekkep 
bir heyet hudud üzerinde 
Başbakanımızı ziyaret ve re
fakatindekilerle beraber da-
vet etmişlerdir .. 

Dış Bakanı Tevfik Rllştü Bu davet üzerine karşı 
Aras yanmdakilerle, Karakö- tarafa geçilmiş, Sederabad 
ıede, Serderabad baraj1nı barajı ve kanalının nas1l iş-
tetkik etmit Araı - Talvegnin !ediği en küçük tefekruabna 
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kadar görülmüş ve hazılanan 
salona gidilerek birlikte sa
bah yemeği yenilmiştir. 

I 

Kabul çok yürekten olmuş 
Türaiye cumuriyeti ile Sov-
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Italyan -Habeş ihtilafı 
Habeş imparatoru bir liman mukabilinde 

a~azi ve imtiyazlar vermeğe hazırmış 
Londra (Radyo) - İngil- ı macia yapılan konuşmaların ı konuşmalar gizli o~muştur. 

tere siyasal cevenleri Ha- mevzuunu teşkil etmiştir. Bu Adisababadaki lngiliz bü-
beş - ltalyan anlaşmazlığının yük elçisinin Habeşistana 

aldı;ı durumdan ötürü kuş- VENi• z EJJ o s silah ihracına dair Habeş 
kulaıımakta devam egiyor- İmparatoru ile bir konuşma 

ı.... Siyasetle meş- yaptığı hakkındaki haber 
Bu çevenlere göre İtalyan- [ Sonu 4 üncüde ) 

ile Habeıistan arasında mev- gu) O)UyOrMUŞ 
cud olan gerginlik uluslar 
'IOlyeteai tarafından hal edi
lebilecektir. Bunun için İn-
giltereyi temsil etmek için 
Bay Mak Donaldın bizzat 
Cenevreye giderek anlaşmaz
hjı balletmeğe çalışması te
menni ediliyor. 

Cenevre, 18 (A.A) - İn
giltere, Fransa ve Uluslar 
Sosyetesi konseyinin öteki 
ilyelerine, konseyin 25 tem
muzla 4 ağustos arasında 
yapacağı özel toplanhya ka
tılmağa hazır olmaları tel
grafla bildirilmiştir. 

Bu toplantıda ltalyan-Ha
beı anlaşmazlığı görüşüle
cektir. 

Londra, 18 (A.A) - ltal
yan - Habeş anlaşmazlığı, 

İngiltere büyük elçisi ile Bay 
Mussolini arasında dün Ro-

Telefon 

No. 

3882 

BAY VENİZELOS 
Atina (Özel) -Venizelist 

gazetelerin paristen alarak 
neşrettikleri bir habere göre 
asilerin başı venizelas siya
sen arkadaşlarile yunanistan
da yaılan geneloya karşı 
cebhe almaları için talimat 
vermiş. 

Söylendiğine göre Veni
zelos bir daha siyasete ka
jşmıyacağını defatla söyledi 
ği halde şimdi kralcılığa kar 
şı alıeacak cebhe için en 
başta mücadele edeceğini 
bildirmittir. 

Lavrensin 
•• 
Olüm 
Masalları 

Lavrens Şamada kadın kı
yafetinde girmişti. 

Geçenlerde Londranın Kü
çük mezarlıklarında sakin ve 
sakit bir cenaze merasimi ya
pıldı ve gazeteler "fArabis
tannın taçsız hükümdarı ,, 
"Cihanın görünmez adamı,, 
Lavrensin ölümünü ilan et-

- Sonu 4 llnctide -

yet ittihadı arasında kuvvetli 
yakınlık ve komşu Sovyet 
Ermenistan cumuruyeti ile 
aramızdaki eyi komşuluk 
münaeibetleri hakkında çok 
samimi görüşmeler yapılmış
tır. 

İki dost cumhuriyetin bü
yük şefleri layik oldukları 
büyük senalarla yadediJ ya
dedilmiş ve devlet adamla
rının sıhhatları ve Türk mil
letinin ve ittihad milJetleri
nin saadet ve ikbali temen
nileri alkışlarla karşılaşmış
tır. İki komşu devletin sulh 
siyaseti bilhassa sena edil- PAPANASTASİYU KAFANDARIS 
miştir. lunan Yunan zabitleri divanı Bay Kafandarise kızıyorlar-

Bu hazırlanmış olan buluş harbte takındıkları vaziyet, mış. Çünkü iddialarına göre 
ma karşılıklı çok sıcak teza- ve ondan sonra takib ettik·· _ Mart isyanı onun eseri 
hürata vesile vermiştir. leri siyasetten dolayi bay imiş ve bütün konuıma ve 

B::şbakan ismet lnönü bu- Papanastaşyo ve Kafanda- hazırlıkl:ır onun evinde ya-
radan Kagızmana gitmiştir. rise diş bileyorlarmış. pıJmış ve Papanastaıyo da 
Öğle yemeğini yedikten son Bu zabitler Venizelosa mü yapılan biitün toplantılarda 
ra Sarıkanıışa hareket etmiş racaat ederek. iki siyı»si li- bulanarak isyan iıile yakın-
ler ve akşam Sarıkamışa va- deri şimdi takib ettikler si- dan alakadar olmuı ve hatta 
sıl olmuşlardır. yasetten uzaklaştırmak için (Sonu 4 üncüde) .................................................................................. 

Yunanistanda rejim işi 
Bay Çaldariş Almanyadan dönmeden rejim 
hakkında hiç bir beyanatta bulunmıyacak 

k~binede de değişiklik olmıyacakmış 
Atina ( Özel ) - Resmi ı daki fikrini ancak Alman- yol açacağına ve bunları ta-

mahafilde dolaşan haberlere yadan döndükten sonra bil- kip edemeyeceğini diişün-
göre Başbakan bay Çaldaris direcektir. mektedir. 
önümüdepi Pazar günü ha- ::::. Bay Çaldaris Almanyaya Bakanlar kurulu yapılaçağ'ı 

~itmeden önce rejim hak- söylenilen kabine dejiıikli· 
...,..,.....:., ..-1"'1 kında mütalea yürütürse, ğinden ve bay Çaldariain 

BAY ÇALDARİS 
reket edecegi Almanyadan 
dönmeden önce rejim hak
kında hiç bir beyanatta bu-
lunmamış ve kabinede hiç 
bir değişiklik olmiyacaktır. 

Bay Çaldarisin bu kararı 
kendisi Yunanistanda bulun
madığı müddet zarfında hü
kumetin rejim meselesi için 
hiç bir düşünce ortaya at
madığını göstermek içinmiş. 

Bay Çaldaris rejim hakkın-

dışarıda bulunduğu müddet rejim hakkındaki düşüncele-
zarrında birçok müÜkaşalara rinden haberdarmışlar. 
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ÜCÜNGÜ MURAT 

Safiye Sultan 
OSMAN OGULLARI TARiHiNiN EN HAŞMETLi VE 
KANLI SAFHALARINA DAYANAN .. TARIHT ROMAN 

- BIRtNCfKISIM -
Venedik Asalet Tahtından lstanbulun Esir Pazanna 

--------------
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i\1uhteşen1 hir ''enedik gemisi: Adiryl?tik de
nizinde hafif bir ruzgarla ilerileyen bu büyük 

"d k" ? gen11 e ını var . . . . 
isa doğumunun 1562 [ hic- ı önünde, temiz ve beyaz ka-

retin de 969 ] senesi ilkba- nadlı bir sürü martiyi andı-
hannda . . . Adriyatik deni- ran yelkenlerini açmıı, eenu-
zinin geniş ve harelenmiş ha doğru ileriliyordu ! 
bir atlasa benzediği güzel Bu kalyon büyük, o zama-
günlerinden birinde . . . BU- nın en lüks şekillerine uyıun 
yük ve heybetli bir Venedik idi. Bordalarınd~'.görlinen 
kulyonu, hafif fakat düzgün büyük toplar, yuvaları~dan 
bir surette esen rllzglrın - Sonu 4 llnctıcle -
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Türklerle K.":rşı Karşıya 1 
Yazan: Türkçeye Çeviren: ~ 
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Kış yaklaşhğı için karada bazı 
ıslahata başlandı 

ESKİ BİR HA TIR A 
Bu sabah Sahalyen vapuru 

Sedc:liJbahir civanna yedekte 
getirerek River Klayd ile 
zaviyei kaime teşkil edecek 
surette yann eteginde kara
ya oturtuldu. Bu suretle sa
hilde yapılmış olan iskele 
vapurun tekmil uzunluğunca 
-takriben 100 metre- uzabl
mış oldu. Türkler bu gemi
nin gelişini ve karaya otutul
ma işini birkaç topçu yaylı
mile selimladdar. Sahalyen 
Türklerin eski gözağnsı ol
duğundan bu suretle kendi
sine hiirmet vazifesini yaptı
lar. Bu geminin ince ve uzun 
g6vdesi kaç defalar İstanbul 
limanında görülmüştü. 

Hatta birgün İstanbuldan 
İzmire bir vali götürüyordu. 
Valinin şerefine Türk bayra
ğı çekilmişti ve ben de o 
ıeyahata iştirak etmiştim. 
Fakat bugün vapurla yolcu, 
ne vapurun ne de yolcunun 
habr ve hayaline gelmiyen 
vaziyette bulunuyorlar. Onun 
hesabına ben geminin çok 
defalar sükunetle geçmiş ol
duğu Çanakkale boğazının 
ağzında karaya oturtulmuş 
ve Boğaziçinden geçerken 
kendisini durgun bakışlarla 
takib etmiş olan Türk top
çuları tarafından şimdi bom
bardıman edilmekle neticele
nen hayatını ve bu husustaki 
hayretini tasavvur ediyorum. 

1 O Teşrinisani - Masena 
zırhlısı bugün Sahalyen ge
misini uzatacak şekilde ka
raya oturtuldu. Bu işler ilkin 
den daha muvaffakiyetli ol 
du. Çünkü Sahalyen akıntı 
tesirile yana yatmağa ve 
devrilmek tehlikesine düş
meğe başlamıştı. 

Halbuki Mesena tıbkı de-. 
mir atmış gibi muvaüeneli 
bir surette duruyor. Direk-
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Vefalı bir 
köpek 

Japonyada Hareiko namın
da bir köpek ölmüş ve bü
tlin Japon imp ratorluğu 
köpeğin matemini tutmuştur. 
Köpeğin cenaza merasiminde 
16 papasla binlerce halk bu
lunmuıtur. Bu kopeği bütün 

Japon milletine sevdiren, 
efendisine gösterdiğı eşsiz 
aadakattır. 

Hareiko adindaki bu kö
pek lbeno namında bir dok
torundu. Doktor her sabah 
trenle vezifesine ğiderdi. Kö
peği istasyona kadar kendisi
ni takip eder, akşamlan dö
nlitte de efendisini garda 
beklerdi 

Doktor İbeno öleli on bir 
yıl olduğu halde, köpek bu 

adetini bozmamıı, belki efen
disini telfrar göriir ümidile 
her glln sabah, akşam mu
ayyen saatlerde istasyona 
gidip beklermiş. 
~6pej!n bu sadakati kıra

at kitapwm. da yasıllDlf ve 

siz, bacasız olduğu halde 
bile gene baş taraftaki dal-
gaları yaran mahmuzıla taret 
lerinin yerini gösteren kabar 
tılarla azemetli duruyor. Bu
na da hakkı vardır. Çünkü 
eski zamanda Brestte Şimal 
aenizi filosunun amiral gemi 
idi. 

Seddilbahir limanı bu iki 
gemi ile emin bir dalgakıra
na sahih oldu. Şimdi orası 

rüzgarsız ve River Klayd ile 
Mesena arasındaki genişçe 

medhalden girilince güzel 
bir havuz oldu. Artik nümu-
nesini gördüğümüz f ırtınala
ra göğüs gerebilecek ve eş
yamızı taşıyan kayıklarla 

mevnalar tehlike karşısında 

kalmiyacaklar. 
Kış yaklaştığı için karada 

bazı ıslahata başlandı. Son 
model kemerli ve şekilliri 

dolayısile metro (burada met
rodad maksad Paristeki ye
raltı tramvaylarının tünelle-
ridi) ismi verilen tahim edil
miş sığanaklarla yeraltında 

bir şehir yapılmasına başlan
dı. Kereste yem ve yiyecek 
taşımak üzere Mısırdan gön
derilen eşekler için yeni yol
lar açılıyor. Fırtına yüzünden 
Mundrosla muvasalamızın ke
silmesi gözönünde bulundu
rularak erzak ve mühimmat 
depo edildi. 

Karargaha kazematlar ve 
kalenin aşağıda yeni yapılan 
barakalarda bulunan seyyer 
hastanelere elektrik ya pılı yor 
Büyük avluda iki elektrik 
grupu çalışıyor. Yemek sa
lonlsrı mükemmel surette dö
şendi, dayandı Bütün bunlar 
Türklerin beş kilemetro uza
ğında yapılıyor. Adeta inanıl
mıyacak şeyler. 

"'-=' lbuııl 

( Arkası var ) 
fll"'q 
lı~l 

Zavallı küçük 
çoban! 

İstanbul, [Özel] - Evvel
ki gün Edirneden kalkan ve 
saat 17,5 ta Kabakça istas
yonuna gelen makinist Re
cebin idaresindeki tren, ova
da keçilerini otlatmağa salan 
ve kendisi de demiryolunun 
kenarında uykuya dalan 
Korsalı köyü halkından 13 
yaşlarında çoban Ahmede 
çarpmış ve zavallıyı başından 
ağır surette yaralamıştır. 

Çarpmanın sonunda uykusun
dan uyanan çoban kanlar 
içinde yerden kalkmış ve 
bağırmağa başlamıştır. Bunun 
üzerine ren durmuş; yaralı 

çoban trene konup lstanbula 
getirilerek Çocuk hastane
sine kaldırılmıştır. Hastanede 
yapılan bütün gayretlere rağ
men küçük çobanın hayatı 
kurtarılamamış ve zavallı 
dün akşam ölmüştür. 

halk arasında ona, büyük 
oir sevgi ve saygı sağlamış
br. 
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Qn bir sene seviştiği Prensese 
yazdığı meptuplar neşredildi 
Fransızca İllustration mec-

muasmın bu sayısındaki ilave, 
tarihi bir vesikaya doküman
tasyona tahsis edilmiştir. Bu 
vesikalar, eski Yunan Kralı 
Birinci Kostantinin, 1912 den 
ölümü tarihi olan 1923 ikinci 
kanun ayına kadar, on bir 
sene Prenses Ostheime yaz
dığı meptuplardır. 

Prenses Ostheim bu vesi
kaları, uzun müdded tere<J
düd ettikten sonra nihayet 
neşre karar verirken, ahlakı 
ve duyguları haksız yere yan 
hş hellemış bir hükümdarın 
ıı:tırasına hizmet etmek iste 
diğini iddia etmiştir. 

Kostantinin eski tebaası, 
aile erkeğinin tam bir örne
ği diye tanıdıkları kralları
nın gizli bir münasebeti oldu 
ğunu öğrenince belki de şa
şacaklardır. 

İhtirasların en şiddelisi, 
samimeyesi ve devamı itiba-

Yunanistanda 
Asılan 
Papağanlar 

Yunan gazeteleri, "Yaşa

sın Venizelosf Kahrosun ha
inler,, diye bağıran bir pa
pağanın idam ettiklerine dair 
İtalyan ve Avusturya gaze
teleri tarafından verilen ha
berlerin doğru olmadığını 
söylüyorlar. 

Ecnebi gazetelerine göre 
1917 - 1920 senelerinde Ve
nizelos iktidar mevkiinde iken 
bir papagan guya " yaşasın 
Kostantin, kahrolsun hain
ler! ,, diye bağırdığı için 
idam edim iş! Sonra 1920-
1922 senesinde bir papağan 
" yaşasın Venizelos!,, diye 
haykırdığından kurşuna di
zilmiş. · 

Plastirasın darbei hüku
meti zamanında kral Kostan
t in lehinde bağıran bir pa
pğan öldürülmü. Şimdiki pa
ğan da "yaşasın Venizelos!,, 
diye bağırdığı için idam edil 
mış. 
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında 

Kiralık 
Evler •• 

Karantinada Cerrah Meh
med efendi sokağınaa 16, 
14, 18, 25 numaralı her kon
foru havi elektrik, su, geniş 
bahçosile havadar haneler 
kiralıktır. Taliplerin mezkur 
hanelerde 16 numarada sabık 
muhtar Mehmed efendiye 
müracaat edebiilirler. 1 - 6 

rile en dokunaklısını taşıyan 
bu mektubların günün birin-

de herkes tarafmdan okuna-
cağını aklına gelirmiyen kral 
bu yazılarında bütün açıklı
ğile içini dökmüştür. Mek
tublard politika meseleleri 
de kalb işleri kadar yer tu-
tuyor. Kralın prensese ifşa 

etmediği hic bir devlet sirrı 
yoK. Mevkii itibarile karıştığı 
hadiseleri anlatıyor, insanlar 
ve hadiseler hakkındaki dü
şüncülerini söyliyor ve ondan 
nasihat istiyoe. 

Venizelos, Bulagarlar, Bal 
kan Harblerindeki ve büyün 
harbtekı müttefikler, ve is
tiklal harbimizdeki vaziyet-
ler onun galemiüe takılan 

mevzulardır. Yakın tarihin 
bir çok noktalarını anlıya

bilmek için, bu mektublar, 
diblomatin arşivlerden daha 
emin birer kaynaktır. 

Atinada 
Tramvay 
Kazası •• 

Atina ( Ô.D) - Pankrats 
hattında işliyen bir tramvay 
birdenbire raydan çıkarak 

devrilmiş, içinde bulunanlar
dan 15 kişi ağır ve hafif 
surette yaralanmıştır. 

Çindeki facia 
Londra ( Radyo ) - Çin

den gelen son haberlere gö
re nahirlerin taşınası netice
sinde boğulanların miktarı 

30 bini bulmuştur. 

Yugoslavyada 
Afyon satışları 

Belgrad (Ö.D.) - Bir iki 
gündenbiri orta Yugolavyada 
afyon alımına başlanmıştır. 
Haber veril diğine gör bu se· 
nıe afyon mahsulü memleke-
tin muhtelif taraflarında ku
rulan istasyonlardan satın 
alınacaktır. 

Her fiyata 
Acele n1üzavedc ile satı~ 

1 Önümüzdeki Pazar günü 
1 yani Temmuzun yirmi birinci 
j günü sabahleyin aJafranğa 
1 saat onda Karataş tramvay 

1 

caddesinde salhane iskelesin
de (321) numaralı hanede 

l 
birçok lüks mobilyalar bilmü
zayede satılac~ktır. 

Gerek lüks keme 2 kişilik 
sarı karyola ve lavaman tı 
valet ceviz, ceviz komodin, 
alektrik lambası, mavun ba-
yu ayua, ipekli lüks mavun 
koltuk takımı, ceviz çifte 
kanatli aynalı dolab, lüks 
jardinyara, lüks kaine 2 adet 
sarı bir kişilik karyola, ceviz 
şemsiyelik, müdevver mavul 
yamek masası, 6 marokin 
sandalya, levhalar, dıvar ta
bakları, Sahibinin sesi çan
talı gramafon pilaklarile, ka
nepalar, orta masası, perde-
ler, Singer el dikiş makinesi 
dıvar saatı, storlar, halı kilim 
ve seccadeler ve sair birçok 
lüks mobilyalar bilmüzayede 
satılacaktır. Büyiik kardicalı 
ıbrahim bey hanında Emni-
yet müzayede salonu müdü-
riyeti. D: 2 

19 TiMM~ 

~ETİlfNtJlci Ktzı 
c_fi~a .,, 

ÇAKICI EFE. 
-29-

Çakıcı çetesi, Barıtçı oğlu f ab
rikasını dört taraftan sardı 

Sökeden Aydının berisinde 
bulunan ve o zanki nakliye 
ve isal vasıtalarına göre, 
uzak bir yer demek olan 
Çiftekahvelere gidilirken Ça 
kıcı efe, Hacı Mustafaya: 

- Hacı, dedi. Bu Gökdeli 
işi İzmirde duyulunca, belki 
yüzlerce zabtiye ve Arnavud 
bizi burada aramak emreini 
alacak. Buralarda araştırıl

mamış bir kaya dibi bile 
kalmiyacak. Biz bunları şa
şaşırmak için Çiftekahveler-
de Baruttucu oğullarının fab 
rikasını şöyle bir ateşleriz. 
Aleko denilen kavur oğlunu 
da şöylece bir gebertiriz. 
Ondan sonra istersek gene 
buralara döneriz. Çünkü zab
tiyeler bu sefer de Çiftekah
vele:e üşücekler, bizi orada 
arayıp duracaklardır. 

Çakıcı ve çetesi, en kısa 
bir zaman içinde Çiftekah
velere vardılar. 

Çakıcı yolda giderken ih
tiyat efelerden birkaç kişiyi 
daha yanına almış ve fabri
kanın bütün yollarını bunları 
pusuya yatırarak gesmişti. 

Bu tertibattan maksad, 
hem fafrikaya imdat gelme
mesi hem de arkadan bir 
vurgun yapılması idi. 

O zaman telefon yoktu. 
Bu şekil altında adeta mu
hasaraya alınan Barutçu oğ
lu fabrikasından dışarı kuş 
uçması mümkün değildi, dı
şarıdan da yardım gelemezdi. 

Asıl takib müfrezelerine 
gelince bunlar Çakıcıyt Söke 
ovasında Çifte kahveler ha
disesi haberi gelinceye ka
dar arayacaklar ve ozaman 
o tarafa koşacaklardı. 

Çakıcı da o zaman kimbi
lir hangi umulmadık bir ta
rafta ya işine ya da zevkine 
bakıp duracaktı. 

Barıtçi oğulları son zaman
larda fabrikaya pamuk ve 
kereste kısımlarını da ilave 
etmişlerdi. 

Çakıcı Mehmed efe, bu 
"tertibat bitince Maryaya: 

- Haydi hazır ol.. İntikam 

--------00-------
Maden 
Ocağında 

Bir Facia •• 
Tokyo ( Ö.D ) - Tagava 

kömür scaklarında bir patla
ma yüzünden, 63 işçi toprak 
altında gömülü kalmıştır. 
Kurtarılacakları çok şüpheli
dir. İşçilerden 3 kişi o anda 
ölmüş, 6 kişi de ağır yara
lanmıştır. 

Bay Karahan 
İstanbu (Özel) - Mezuni

yetini geçirmek üzere Avru
pada bulunan Sovyet Büyük 
elçisi Karahan şehrimize 
gelmiş ve doğruca Büyükde
redeki Sovyet elçiliğine git
miştir. 

saab çalıyor. Sana göttOlk 
eden Aleko deyus timdi se
nin eline teslim edilmiş ola
caktır. Dedi. 
Çakıcının fabrikayı yakmak 
üzere olduğunu fabrikanın 
içinde bilen yoktu. Her ge
çen an ile büyük bir tehlike
ye yaklaşdıklarını bilmedik
leri için, ışı. nöbeti biten 
ameleler en üst katta 
bulunan yerlerine çe-
çilmdkte, hepsi de rum olan 
kitiblerden bir kısmını ak
şam yeemğine bir kısmı da 
akşam rakısına hazırlanmak
ta idiler. 

Çakıcı cidden tuhaf adam
dı: yalnız öldürmez, kesip 
biçmez, bazı hayalperverlere 
acı hakikat dersleri de ve
rirdi. 

Bu Barutçu oğlu fabrikası 
itinde de böyle hareket etti. 

O zamana göre emsali 
olmıyan muazzam bir fabrika 
olan bu müessesenin kapı
sında bir bekçi vakciı. Fakat 
bu bekçi başka -türlü bir 
bekçi idi ! 

Bekçinin baıka türlüsü de 
olur mu?. diye sormayınız 

işte tarif ediyoruz : 
Bu bekçi, İzmirin konso

loshane veya Vitel ve Patr
sonların kavaslan gibi elbise 
giyerdi. Kavasların hemen 
hepsi gibi, iri vücutlü, bir 
ayi gibi idi. Köbeğinin üstün 
deki silahlıkte belki de her 
kavastan fazla silih taşırdı. 
Köylüye karşı kendisini Avus 
turya imparatoru mabud ça
t al sakal Fransova jozef 
sanır, köylüye yapmadığı kal 
mazdı. 

Edepsiz, hain, mızır ve 
kendini beğenmiş bir .... Pa
likaryacisinden, yani Rum 
Arnavudlardandı. 

Çakıcı, köylii kıyafetindeki 
bir kızanım bu kapıcıya !6D
derdi; fabrikaya doğrudan 
doğruy3 saldırdı. 

Köylü, fabrikaya vardı; 
vakıt artık eyice gecikti; ka
ranlık her tarafı basmıştı, 
büyük kapının kocaman tok
mağını vurdu. 

Kavas içerden seslendi : 
Kimdir o ? . . dedi. 

- Benim .. 
- Sen kimsin ... 
- Bir köylü .. 
Kavas küçük kapıyı açtı 

ve dışa ıya çıktı. Elinde ko
man bir kama vardı; muta
vazı bir köylü ile karşılaşın
ca: 

- Ne oluyorsun bire he
rif.. Bir köylü değirmene ne 
için gelir?. Dedi. 

- Gündüz gel. 
- Şimdigeldim. 
- Haydi buradan pis he-

rif !.. 
Bu sırada fabrikadan bir 

iki kişi daha çıkm ş, merakla 
hadiseyi seyrediyorlardı. 

Köylü, eski mütevazı hali 
yerine sert bir eda takındı: 

- Arkuı Var -
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~~!S'Sı~~-~ı 
~ ~ ALE DAR Sıcaklar Geldi. ~ 
Yazın bunaltıcı günlerini neş'e ve eğlence m 

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

. - T ZE· 1 
Size en şık ve biçimli elbiseyi dikecek yegane terzidir J•~ 

a•.a 

_ KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA f~ 
Q 00 
l• ~~~s;ııP;.ııı~"llfl"~·ı";.-ııı;-ıı;nıı;ıı~~~~"'•"""'•~ .~"' ~"'"•l ~~~~ bhiiıllıi!ldlllıUtdlı....ıı bıudllıMı:lllidıllıııı~~~~~" ,." il'1 11'1",.~.ı= 

• 
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!ğ;nden yapılmış ve 
tanesi " 100 ,, paradır 

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

1>ir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
PARASll: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer 

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

o ..;; . .. 

-· . 

Saat meraklıla
rına müjde 

Hayatınızda saat tamirab 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, nıasa, <livar saati nıevcut 

olup hediyelik eşya .. 1ahi bu]nnnr. 
Fantazi gübik camların her nunıcırası 

gelmiştir. 
Odun pazarı Yol bedesteni Numara 47 

TEKiN KUBiLAY 

Eski kafalı yobazları, nizam, intizaın istemiyen kafalı dunıanlıları nasıl yumruğu altına ald 

Karakuvvetin, şınıarmış bekcilerin başına geçen Kabakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 
ıçıne sokturarak zamanın sadırazannnııı önüne fırlattı? 

LE_ DAR 
Babıalinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasıl uçurdu 
A :· iffı ·~ ıit. , ,.,,..~ ~~ ı , ~ 

,.rarihin bu çok meraklı, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kann saf hasını 
( Halkın Sesi ) nin birkaç güne kadar basıb okurlarına 

Yalnız / 100 J Para 
Mukabilinde dağıtacağı ( 32) sahifelik resimli kitabda 

merak ve heyecanla okuyacaksınız 
( HaJkın Sesi ) tarihin. iJinı ve fennin, edebiyatın en değerli kitablarını huUısa ederek 

( 100 ) para nnıkabilindc okurlarının bilgilerini artıracak, 
kütli hhaneJerini zenginleştirecektir 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilatı 

Yeni 
çeşitleri 

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

Şenısi 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. l~iatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıkhk f yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak 

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

~ 
~ 
~ 
tC 

BUGÜN 
İki büyük filim birden 

1 - Gönül Tuza 
FRANSIZCA sözlü ve şarkılı büyük filim 

2 - ZABIT NAMZETLERi 
sözlü ve şarkılı ALMANCA filim 

~ --( S 1 N E M A )-
t( Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 

oo~~~~~:>AC~~~~~~~~~·~ 

Satışlarınuz her vakıt nnıhayyerdir M Ü J D E 
~~11t ı1ıı.ıtııtıııtıı 1~ (Jlı~ııtı~ı~~ i ımııı~ıııiıı~.ll?lıı:1tıaııımıııı1ıı~ırıtııttll!ıı~~ = Tilkilik Biçki Yurdu t Çeşme Ilıca ve Plajları se-! M ü e s s i s i : i_ ferleri ha~ladı 
-a Zehra Hasan rş Y 
~ ~ Barut Hanından yalnız Pazar günü liareket saatları: 6,30· 7,3 
~ Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul ~ 8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 1 50 kuruştur. 
~ edili, bir senede biçki, dikiş öğretili.r ve ~ Ayrıca fazla malümat almak istiyenler her zaman 294 
..§ Maariften musaddak şahadetname verılir ~ T l f - t d b'I' ı 
"€! . • • • • •w. • = e e on numarasına muracaa e e ı ır er. 
~ lkıncı şube tatbıkat sınıfına; terzılıgm en ınce nok- il BiLET SATIŞ YERi· 1· · d B H d 
.a 1 ·· w k .. b' · · b l ·1 ~ • zmır e arut anın a ~ ta arını ogretme uzere, ırıncı şu e mezun arı ı e o ~ 
.a ı k ~ Livantalı İbrahimden biletlerinizi temin edersiniz. ~ derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi iler erme isteyen ~ 
: Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek ~ BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 
~ elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- ~ 
~ tirilir ve diploma verilir. ~ ~~~~~~~!~ 
~ Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- iiç ~ ~ G l kl e e e 
~ dö~~w~~da ~östermek suretile ~alebelerde .kabul edilir ~ ~ a··z u·· erınızı 
~ Dugunlerı olan Bayanlara bırçok yerlerı , çarşıyı do- g ~ 
~ laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur [: ~ 3 Yurdun atelyesind~ cih~z ve ge~nli~ elb.iseleri, kar~?la ~ ~ Fenni 
t1İ takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıparış kabul edılır ~ ~ 
~ Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır ~ ~ 
~ııı;ıı~11ııııııııııımınıı.1lll "1 \:. 1111'~''1.Jllli :ır.:n 1iLl.fllU1llllf1'11llfıırJll 1''ifl •••1~ "• 

varlığı ile 
Bol çeşitli daima ucuz satan 

YUKSEL RAKISI ~:~ S. Ferit Şifa 
Az zaman zarfında Kabadayı ;· Eczanesine 

k k d .. k 1 • t• ~ 1 ra ısı a ar yu se mış ır ~ ,, .. u 

____ • • ~sorup fıatogrcnme- U 
f D R AR T ~ ff ~ f L f 1 c'.en_kat'iyen alma- -

Kimyager Abdusselam Ak- ~ )· ınız. 

günlü Laboratuvarı ~ G O Z L Ü K 
~ Sağlık Bakanlığın müsadelerile 2 inci Beyler sokağında ~ 

Beyler hamamı yanında 72 numaralı daireye geçirilmiştir. am•• üz_.eriı.e nıüşkü_JJeri-~' 
1 Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçrede 'f edkikatı 

1 
..-......._ 

kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan -.:* nıze cevap verır 
tahlilJeri KÜRİ enstitüsünde Sınai ve maden tahlilleri üze- ~ 
rine çalışan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi- m 
si yapmakta olduğu gibi sayın etibbanın gösterdikleri lüzum ~. Toptan Perakende 
üzerine hususi araştırmalar da yapmaktadır. ~ 

Laboratuvar hergün sabah yediden a s. Ferı·t şı·fa • Hükiimet 
gece ona kadar açıktır eCZ8De51 Sırası 

Telefon : 2052 

• 
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~--------------------------------------------------------------------~--~~--------------------------------------------------------------------..... -
' Kırmızılı kadın! 

~-------------------.. ~~~--------~-----
Dilingeri Nasıl Tutturdu?. 

0000 • 

Amerika Şehir Haydutları için 
Neler Anlatıyor ? •• 

---~ıa---
- 7 -

Firari haydudlar küstahlığı arttırdıkça art
tH·dılar karkakol basmağa başJadılar 

Zabıta bu haber alınca, 
Meri Kuiderin evini basmak 
ta bir an bile tereddüd gös
termedı. Fakat at alan Üs
küdarı çoktan geçmişti. Ev
de değil firari haydudlar, 
hatta ev sahibi Meri bile 
yoktu. Hep kaçmışlardı. 

Bu Meri de, Dilingere ca
susluk yataklık eden pek 
çok gözdesi kadınlardan bi
risi idi. 

Evde mükemmel bir tahar 
riyat yapıldı; bir tetefon ad
resi levhasında Dilingerin 
telefon numarası ve bu iki 
kadının da iştiraki olan bir 
banka soygonunu yazan bir 
gazete maktuası bulundu. 

Merinin kız kardeşini bul
mak ve tevkif etmek mü -
ktın olabildi; ve bu iki hem
fİJ'enin kocalarının da banka 

bukına dolayısile bili hapis 
hanede bulundukları da anla 
tıldı ve Pir Gelyot bir an 
içinde Amerikanın " en ziya
de takib edilen ,, kadını 
oldu'! 

ileride bu iki kadın hak
lnnda daha fazla malumat 
vermek fırsatı elimize geçe
cektir.. Bu iki kadın, Dilin
gerin sadece muhbir veya 
yataklan değil, fakat sevgi
lileri de idiler. 

Bu on firari haydudu ta
kibeden kuvvetlerin amırı 
yüzbası Liç, tarafından as
ker, polis ve bekçiler tara
fından şiddetle takibedilen 
firarilerin bu sıkı takib deli· 
ce bir taarruzla mukabele 
edecekleri kanaatında idi. 
Yilzbaıının bu kanaatı boş 
çıkmadı. 

Firarilerin en azılılarından 
biri olan Ditrik, ilingerin 

E E S M 

en cesur ve küstah yaver
lerinden Harri Kopelad ile 
birlikte bir polis karakolunu 
bastı! 

Karakolda o anda yalnız 
iki bekçi vardı ve bu iki 
adam bir masa başında is
kambil oynamakta idiler! 

Haydutlar, bekçileri gü
zelce bağlıyarak bir dolaba 
tıktılar ve karakolda olduk
ça bol olan silah ve cebha
neleri rahat rahat topladılar 
ve ayni rahatlık ile civarda-
ki mevkife vardılar! Ve meç
hul bir semte doğru yürü
yüp gittiler. 

Firari çatesi şimdi kafi 
derecnde zenğin idi: Ellerin
de en iyisinden olmak üzere 
tabanca ve koltuk altı met
ralyzları, çok mühimmat 
vardı. 

Ve... Bu hadiseden bir iki 
saat sonra. lndiyanonun Pern 
şehri civarında bir karakol 
daha bastılar. Buradan bir 
çok şeyler aldılar, bunlar 
arasında gözyaşı veren mer
miler atan bir silah da elde 
ettiler, hem da bol meı mı 

ile birlikte. 

Buldukları birkaç takım 
polis elbisesini de aşırmakta 
tereddüd etmediler. 

Bu cani herifle, işlerini 
görmek için her memnu ve 
gayri kanuni şeyi yapmaktan 
zerre kadar çekinm;yen in
sanlardı. Bununçün icabında 
polis elbisesi ile de melanet 
ypabilirlerdi. 

Bu da yetmiyormuş gibi 
sseyyar takib müfrezelerine 
mahsus cebhaneliklerden bi
risi de bastılar. 

( Arkası var) 

fi fi 

Ucüncü Murad 
' Safiye Bafu Sultan 
--------------0000---------------

- Başta rafı 1 inci yüzde -
başlannı çıkararak etrafa 
dehşet saçan kara ağızlı 
ifritlere benziyordu. 

Bu kalyon, acaba nereye 
ve ne için gid:yordu? Osman
h devleti ile Venedik ara
sınde savaı yoktu; Avlonya 
açıklarında bulunmasına ba
kılırsa bu kalyonun bir harb 
kastile hareket etmedigiui 
kolayca hükilm olunabilirdi. 
Fakat kalyonun an direğinde 
sırma ile iılenmiı, armayı 

büyük ve ipekli bir bayrak 
dalgalanmakta idi. 

Bu bayrakta Venedik asil
zadeJerine mahsus bir arma 
göze çarpmakta idi. 

Şu armaya göre ... Kalyon
da her halde yüksek rütbeli 
ve asil bir kimse veya bunun 
ailesi . efradından birisi var 
demekti! 

Okurlanmızı fazla il.ıme· 
mek için hemen haber Ye· 

relim ki Kalyonda Venedik 
cumhuriyetinin Korfu adası 
valisi Duçe Bafu'nun zevcesi 
ve kızı Lükiya Bafu vardı. 

Düçe Bafu Korfo valiliği
ne yeni tayin edildiği zaman 
siyasi vaziyet henüz aydın
lanmış değildi; İkinci Selimin 
keyfine çok düşkün ve sar
hoş bir padişah olmasına 
rağman Venedik cumhuriyeti 
vaziyetten emin değildi; So
kullu venedik için daimi bir 
korku teşkil ediyordu. Bu 
ihtiyar fakaz çok iş bilir ve
zirin bazı halleri Venedik 
içik çok şübhelii idi. Ayni 
zamanda lstanbuldaki Vene
nik elçisine çok soğuk mu
amele yapılıyordu. 

Bununla berabar, şimdi 

vaziyet biraz düzelmişti; Ve
nedik hükumeti lstanbula 
padişah ve vezirlere kıymetli 
hediyeler vermiı bu sayede 

Atinada büyük skandal 
Kaçakçılık yapan ve içlerinde yabancı diplo

matlar bulunan bir şebeke yakalanmıştır 
Atina ( Özel ) - Diplomatlara verilen meydana çıkarılmıştır. 

hususi müsaadeden istifad ederek müte- Yabancı bir konsolos haneye mensub olan 
madi bir şekilde benzin kaçakçılığı yapan bazı kimseler de bu işle alakadar bulun-
bir şebeke Emniyet direktörlüğü tarafından maktadır. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

B. Celal Bayar 
•••• 

Sovyet Rusyada ·tetkikatine 
devam ediyor 

Maskova 18 (A.A) - Türkiye ekonomi baka ı bay Celal 
Bayar ile bay NurulJah Sümer ve bay Fazıl Tuağa Türkst
rol direktörlüğünü ziyaret etmişler ve Naz.illi pamuklu fab
rikasının yapı projesi hakkıda bilge almışlardır. 

Türk bakam bundan sonra Türk talebe yurdunu gezmiş, 
talebenin tahsilatları hakkında malurP.at almıştır. 

Bay Celal Bayarla yanındaki zevat dün orak ve çekiş 
imalathanesini de gezmişlerdir. 

Bay Litvinofun Romaya ıri
deceği tekzib ediliyor 

Roma 18 ( A.A ) - Uluslar sosyetesi kon~yi başkanı 
bay Litviııofun bay Mussolini ile görümek için ltalyaya git
mek üzere yolda olduğu hakkındakı haberi yalanlamaktadır. 

Sovyet Rusya-Belçika diblo
masi münasebatı başlıyor 
Paris (Ö.D.) - Burukselden alman tegraflara göre Bel

çika ile Sovyet Rusya arasında diblomatik münasibatın tek· 
rar başlaması için yapılan görüşmeler neticesinde iki hüku
met anlaşmıştır. 
• 
lngiliz Veliahdı Almanyanın 

Londra sefarethaneside 
yemek yidi 

Londra ( Radyo ) - Genel savaştan beri ilk defa olarak 
İngiliz Veliahdı Almanyanın Berlin sefarethanesini ziyaret 
etmiştir. 

Bu ziyaret Alman sefiri Fon Höş'un verdiği şölende bu-
lunmak için idi. Bu ziyafette bay Eden ve zevceside hazır 
bulunmuştur. 

Bir· Fransız denizaltı gemi 
sinde 7 kişi öldü 

Paris, [Radyo] - Tulondan alnan haberlere gore, manav
ra yapmakta olan bir denizaltı gemisinde ani bir infilak 
olmuş ve geminin mürettebatından ağır surette yanan yedi 
kişi ölmüştür. 

1!;11 
lıiucıl 

I~· 
u .... a 

Balıkesir 
Bisikletçileri 

Denizli 18 (A.A) - Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 
Haikevi bisikletçiler. bJyük 
bir bisiklet eturu hazırlamış-

lardır. Bisikletçiler ayın yir
minci günü Denizliden yola 
çıkarak sıresile şu şehirlere 

uğrayacaklardır: 

Dinar, Afyon, Kütahya, 
Eskişehir, Sivrihisar, Ankara, 
Beypazarı, GlSynük, İznık, 
lstan .:.ul, Yalova, Bursa, Ba
lıkesir, Ayvalık, İzmir, Ala-

şehir yolu ile Denizliye dö
neceklerdir. Bisikletçiler or
talama günde 100 kilometre 
yol alacaklar ive dinlenme 
yerlerinde teşvik koşuları 
yapacaklardır. 
·~""-"""""--,.'"'-'""-~W 

Adiryatikte bir iki sene da-
ha savaş tehlikesi atlatıl

tılmıştı. 

( Arkası var ) 

[•l 

Mühim ifşaat 
-Baştarafı birincide

şimali Yunanistandaki hare
katı idare etmeği üzerine 
alınış. 

MARISIN OYNADıGI 
ROL 

Bütün bu ifşaatın henüz 
Yunanistana gelmeden sabık 
Venizelist bakanlardan ve 
Atina Dıvanıharbı tarafından 
mahküm edilen Bay Maris 
tarafından yapıldığı söyle-
nıyor. Hatta söylendiğine 

göre Bay Maris, Bay Papa
nastasiyu ve Kafandarisin 
isyandan evvel oynadıkları 

mühim rolleri ihbar etmek 
için Yunanistana gelmiş. 

Hükumet taraftarı gazete
lerin neşriyatına göre, bu 
iki eski Bakan tekrar iktidar 
mevkiine geçebilmenin an
cak bir isyan çıkarmak su
retile kabil olduğu kanaatın
da imiıler. 

• • Muğla _, ... ,. __ __ 
Yumurta 
İhracatı 
Muğla 18 (A.A) - Şim

diye kadar yumurta çıkatı 
İzmir ve Mersin limanların
dan yapılıyordu. Son zaman
larda ilimizin Bodrum lima
nındanl yumurta çıkarılmağa 
başlanmıştır. ----Pflr.ir---
Lavrensin 
•• 
Olüm 
Masalları 

- Baştarafı 1 incide 
tiler. 

Bu habere inanan olmadı 
ve bir iki gün sonra Lav
rensin Habeşistanda faaliye
te geştiği iddia edildi. 

İtalyanlar Lavrensin İtalya 
aleyhine ve herhalde İngil
tere hesabına Habeşistanda 
çalıştığına emindirler. Ve 
İtalyan Prime Ajansı kavren 
sin 1931 senesi 7 şubatında 
bir defa daha öldüğünü ve ... 
cenaze merasiminde Kendi
sinin de bulundoğunu yaz
maktadır. 

Lavrensin en büyük maha
reti kendisini gizlemektedir. 
Bir vakıtlar Süryede kadın, 
hem de bir Bedevi kadını 
kıyafetinde Cemal Paşanın 
karargahına kadar yaplaşmış 
ve hiçbir kimse tarafından 
farkedilmemiştir. 

Osmanlı hükumetinin zabı 
tası, memurları da Irakta se-

1 nelerce "Hacı Mehmed efen
di ,, ismile gezen adamın 

Lavrens oiduğunu anlayama
mış ve Arabistan elden git
tikten sonra vaziyeti kavra
yabilmiştir. 

Lavrens sağdır ve çalış
maktadır. 

-·~-

Dünkü 
Yangın •• 
Dün öğleden sonra yarımda 
Şükrü Keya bulvarında Kay 
serli Hayrullahın Gayet kutu 
fabrikasında ocaktan ~çıkan 
bir kıvılcım ile tavanlar ateş 
almış ve fabrikanın tavanı 

yanmağa başlamıştır. 

Yangın itfaiyenin hemen 
yetişmesi sayesinde çabuk 
söndürülmüştür. Fabrika sı
gurtah idi. 

• 
izin 

Bornova ziraat mücadele 
istasyonu nebatat hastalıkları 
laburatuvarı şefi Bay Kadri 
Ahmede on beş gün izin 
verilmiştir. 

Bay 
Ankarad n dönd -
On gündenberi Ankara 

bulunan şehrimiz kültür 
rektörü Hikmet Türk şe 
mize gelmiştir. Bu ders 
başında önemli kültür y 
likleri yapacağı tehmin ed 
mektedir. _ .... ,.._.. o.ıt-•--

İ tal yan - Hah 
ihtilafı 

- Baştarafı 1 incide -
Londrada berkitilmemiştir. 

İngiliz hükğmeti silah · 
racatı üzerine hiçbir amba 
go koymamıştır. İhracat ö 
gürlüğü için hükumet ver 
len ve şimdi incelmekte ola 
iki istidaya müsait ceva 
verilmesi muhtemel görülme 
tedir. 

Londra 18 ( A.A) - Ha 
beş imparatoru "Taymis" g 
zetesinin bir aytarını kab 
ederek kendisine diyevd 
bdunmuştur. 

lrnaarator denizde verilece 
bir limana karşılık bırakmıy 
hazır ,olduğu arazi parçası 

nm Ogadenin bir kısmı ola 
bileceğini söylemiçtir. İmpa 
rator riki İtalyan sümürge 
sini birbirine bağlıyacak bi 
demiryolu yapılması bırakı 
ğını ( imtiyazını ) İtalyay 
vermeğe amadedir. Maama· 
fih İmparatorun fikrince ı,u 
meslenin aynntılarını ( tr 
ferruatını ) kurtarmak zor
dur. 

Esaretten bahsen impara· 
tor, esarete ltalyanın Afri· 
ka sömürgekerinde göz yu• 
mulduğunu söylemi,tir. 

imparator sözlerini söy.lc 
bitirmiştir: 

Eğer İtalya harb ilin ede
cek olursa, Habeşistan harb 
edecek ve ayni zamanda 
uluslar sosyetesine baş vura· 
eaktır. 

Kahire 18 (A.A) - Habet 
imparatoru El Abram gaze· 
sinin bir aytarına diyavde 
bulunarak Mısır hükümeti 

1 İtalyan snel uçaklarının ken· 
di valanndan geçmesine mü· 
saade ederse, bunu dostluğa 
uyğun olmıyan bir harekat 
olacağını s&ylemittir. impara
tor ltalyanlann kendi müslll
man ve biğer tebası arasında 
nifak çıkarmağa muvaffak 
olamıyacaklarını söylemiştir. 

İmparator demiştir kı: 
Bay Mussolininin son di· 

yevleri kimseyi hayrete dil-
şürmemiştir. Yalnız bütilll 
dünyaya karşı söylenmiş olan 
bu diyevler arsıulusal hukuk 
prensiplerine aykırıdır. An
laşmazlığın banş yolu ile 
halledilmesini istemekle be
raber Habeşistanın bütünlüğü 
ve erginliğini sonuna kadar 
korumuya kar'lr verdik. 

İmparator Habeş devlet 
adamları arasında anlaımaz
lıkls r olduğunu da yalanla-
mıştır. 

Düzeltme 
18-7-935 tarihti gaietemi

zin dördüncü sahifesinde çı" 
kan zayi ilanının 2 inci satı• 
rında 112190 denecek yerele 
111190 denilmiştir. Dnzeltiril 
~ 19 Mayıs 1935 tarihli 

gazetemizin dördüncil sabi" 
fesinin dördüncil sütunuodt 
bulunan Zayi ilanının dilrdllo" 
cü satırında 140738 yerill' 
140138 diye yazılmışbr. Dli'" 
ıelüriz. 


