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leni program hazırlanmadaııı 'Kaputaj hakkının 10 uncı yıl 
Öğretmenlerin fikri alınacak dönümü~ münasebetill 

Ankara (Özel) - Kültür değişiklik yapılmağa lüzum •• .ı b Jd 

Yanm adamlar nasıl . 
yaşar, nasıl severler ~o> 

-1-bakanlığınca hazırlanmakta var mıdır? toren ya ı 1 4 

olan çalışma programı etra- Bu soruya verilecek cevab- Kapotaj hakkının Türk de- bando muzika old;u~balde Parisin maruf bir mecmu-
fındaki tetkiklerin yakında ta programın kucakladığı nizciliğine verilmesinin 10 yürüyerek vilayete•elmişler. ası, reportaj yazılannda mu-

nında toplanan pba kabl· 
mak fırsatını bulaalar ciclclen 
hoş vakıt geçirirle. •. 

Kültür Bakanı 
BAY SAFFET ARIKAN 

biteceği anlaşılıyor. 
Kültür bakanı, bir çalışma 

Programı hazırlanmadan ev-
~~) liselere ilgiJi olanların 
fikrini almağı lüzumlu gör
lnllt ve Hte ağretmenlerine 
tn sualleri aormuştur: 

1 - Otta okul programınt 
liae öğretimi bakımından na
lıl buluyorsunuz? Programda 
~ ~ ~~ llPlfll 
lıi:ia llıı':""ııl ~ ıt:iı 

Kaçakçılar 
~ir ölü. biri yaralı 
~larak ele geçirildi 
Ercincan ( Ôzel ) - Ger

tal köyü civarında tütün ka· 
çakçılarile bir carptıml ()}:. 
lıaUftur. Jaodamalir büralar:. 
\la tiltlıl\ kaçakçılan bulun
auğunu h4oer f alınca hemen 
takibe başlamışlardır. 

Kaçakçılar ateş ettiklerin
den jandarma da mukabele· 
de bulunmuştur. 

Neritede kaçakcılardan \>iri 
•ıı, ltiri yaralı ij}arak yaka
laamııbt-. Diğer kaçakçılar 
fetenln karanlığından istifa
'tle ederek kaçmışlardır. Jan 
darmalar kendilerini araştırı 
Yorlar. 

Tikilik 
Cinayati 

Meçhul bir sebeb yfı
ıünden Muzaffer Nu

riyi vurdu 
Don Tilkilikte öğleden 3 

aaat sonra kanlı bir vak'a 
olmuıtur. 

Hadise bu suretle geçmiı
tir: Halıkçı Giridli Muzaffer 
karşısında gelmekte olan 
Yine Nuriye yaklaımiş. Ara
larında mahiyeti henüz beli 
olmıyan bir görüşmeden son
ra bir kavga çıkmış ve ne
ticede Nuri Muzaffer tara
fından bilyük bir biçakla 
Yaralanmııbr.! 

Carila kaçarken kolla tara-

maddelerin fazlalık ve eski- ncu yıl dönümü münasebetile Burada bay Sürman ve- vaffakıyeti ve şühreti büyük 
Jiği her derse ve laburatuar yapılması kararlaştırılan Türk ciz bir söylevle lt{>utaj hak 
saatlarına aid düşünceler de denizcilik bayramına bugün kının Türk deni•ı)iğine ve-
bildirilecektir. büyük törenle başlanmıştır. r ilmesinin önemilen bahset 

2 Lisan öğretiminin yük- Proğram mucibince sabah miş, bundan sJa vali mua-
sek öğretimine verildiği ka- saat 9 da deniz kulübünde vini bay SeJl bugünün 
dar kuvvetJi olması liseleri- toplanan bilumum deniz mü- denizi hakkınc' birkaç söz 
mizin ileri memleketler or~a tesibleri yürüyüş cedvelinde 
öğretim kurnmlarile boy öl- gösterilen sıra ile önde ban-
çüşecek bir seviyeye yük- do muzika olduğunu halde 
selmesi için başlica ne gibi yürüyerek Atatürk adınına 
tedbire başvurulmalıdır?. gelmişlerdir:• 

3 - Liselerin teşk:lat ve Burada törene İstiklal mar-
proğramlarında deişiklik ya- şı ile başlanmış ve muhtelif 
pılmalı mıdır? Liseyerin yük- Kurumlar tarafından Atatürk 
sek öğretim bakımından gibi anıdına çelenkler konulduk-
yeterJiği ve proramlann yük- tan sonra, kıymetli denizci· 
lülüğü veya eksikliği, ders terimizden Bay Süleyman 
saatlarının dağılış, , libora- çok güzel bir söylev ile bu-
tuar çalışmalarını verilen yer, gilnün deniz ve manasını 
talebelerin çalışmalarına hı- anlatmıştır. 
rakılan zaman hakkındaki 
düşilnceler etrafıle yazılacak. Bundan sonra gene 6nde 

4 - Lile kitablarından S ~ S S 
basılış dil ve padagojik ba
kımındatt gördüğümüz eksik
likler nelerdir. 
~ ıı;ıı 
L::il bı..ı!I 

~i 
lıı~ıl 

söylemiştir. t 
Buradan har et eden de-

nizeiler evvel umandanhğı 
oJadan da C H. Partisine 
gelmişler. Bvada Halk par
tisi başkanı ,ay Avni Doğan 
kendilerini ~rşılamış ve se-
lamlamışbr 

Bu suret! deniz bayramı-
nın ilk kıs•• son bulmuştur. 
Ôğleder sonra=:proğrama 

devam eJecek ve gece şen
likler ya11acak,' aynca deniz 
kulübüne bir de gece eğ
lencesi .apılacaktır. 

m A S t!l 

Yunanistanda 
Geneİay 
Hazırlıgı 

Uşak • İzmi~ ~anşık takımlan 
1 - 1 beraliere kaldılar 

G~nela~, Tani Bir 
Serbeesit 1Çinde 

Olacaknıış 
Atina (Özel) - - Yuna

nistanda rejim için yapılacak 
reyiAm hakkında gaıetecilar· 
le ~o~ufa~ .ba~bakan M. Çiti• 
~aris "reY,iimın tam bir sar
besti içinde yapılması, ulusun 
isteğinin doğru olarak ortaya 
çıkarılması hükumet için bir 
namus borcudur. Reyiim mu
haliflerin neticeden şüpheye 
düşmelerinin önüne geçecek
tir,, demiştir. 
Başbakan rejim hakkın• 

daki şahsi kanaatına gelince 
bunu da vaktı geldiği !aman 
bildireceiini söylemiştir. 

Yeni parlemento paıartesi 
gilnii açılacaktır. İlk toplan
tıda eski parlimentonun da
ğıbması ve yenisinin toplan
ınası hakkındaki kararname-
ler okunduktan sonra yeni 
saylavlanmız kayıtsıt ve şart· 
sız olarak cumhuriyet: rejimi 
için and içeceklerdir. 

Parlamento başkanlık di
vanının seçilmesi ertesi gi1ne 
bırakılar.ak ve eski parle
mento başkam Vozikis hü
kumet namzedi olarak baş
kanlığa seçilecektir. 
~~--~~ ............ ,..,_, 

fından tutulmuş, meçrun ta 
hastaneye kaldınlmııbr. 

Nurinin yarası ağırdır. 

Üşak- İzmir karışık takım
ları ddn Aiıtaiıcak alanında 
~arşılaıtıİar. Ve . birer sayl 
ile berabere çıktılar: 

Son zamanlarda İzmir fut-
bolunu idare edenler arasın
daki anlaşamamazlık ve hiç 
olmıyacak işler için sporcu
lar te kulübler arasına kiren 
fesatlar dünkü İzmir karışık 
takımının aldığı kötü neticeyi 
doğurmuştur. Burada şu su
ali sormak istiyoruz: 

Aceba son zamanlarda 
getirilmesi düşünülen İstan
bul muhteliti dün Uşaklıların 
yerin lzmirle karıılaşmış ol
saydı takımımız ne gibi bir 
netice alırdı? Hiç ıüphe fÜp
he yok ki pek az bir :iamin"' 
da evvel büyük bir farkla 
bittiğini Uşak takımile be
rabere kalan İzmir karışık 
takımı dünkn kadrosuna pek 
acı bir mağlubiyete uğraya
rak hepimizin yüzünil kızar• 
tacakb. İzmir futbolilnün bu 
hale gelmesinin sebebini 
araştırarak lzmiri düştüğü 
bu kötü vaziyetten kurtara
cak emelleri aramak ve 
bulmak lazımdır. 

Bu maça her iki takım aşa
ğıdaki şekilde çıktılar. 

lzmir: Mahmut, Adnan, 
Cemil, Adil, Hakkı, Şükrü, 
Reşad, Sait Fuat, lamail, 
Hamdi 

Bu takıma' Mnngi devrenin 
~S n,f d'akikasında Ali, 35 
inci ciakiltasında Basri alındı. 
lkipcİ dovıcde Reşat çıktı, 
İsmail gird'i. 

Uşak: Fehmi. Şevket Na
cak, Mahmut, Nazmi, Lütfi, 
Sabit, Hasafl Hvseyin, Mus
tafa, Melih, Abdi;'" 
Takımlann teşekkülünden 

de anlatılacaiına göre lzmir 
mulitelitinde lımirin hatta 
Türkiyeniii yegAne merkez 
muhacimi Vahab Öz Altay 
yok. Yine bu takıma girmesi 
lizımgelen ve Ali, Basrı, 
Dogan, Hakkı, Altay, Hilmi 
K. S. K. alinmamış bu muh
telite altaydan yalınız bir 
Şükrü, K. S K. dan de kimse 
girememişti. 

Oyunun hakemi bay Sabri 
idi. 

Dün Uşak takımı birinci 
devrede bizden daha düzgün 
bir oyun kösterdi. İkinci dev
rede tecrilbe ve vuruş fark
ları göze çarbtı ve kakim 
vaziyetinde oynadık ise de 
for hattının fazla bozuk ol-
ması gol çıkarmamıı:a ~mani 
oldu. 

Oyunun ilk beşZdakikasın
da saha yabancılığı heyecen 
gibi bazı,tesirler i altında iki 
tehlike atlattıktan sonra yir
minci dakika:, Uşak kanşık 

(Sonu 4 üncüde) 

olan muharrirlerinden bay 
Jan Massoo'u, emsalsız bir 
vazifeye sevketm1ştir, 

Bu muharrir, Pars'de V'eya 
cihanın sair büyük şehirİe
rinde kendilerini para muka 
bilinde seyrettiren " kilkat 
garibesi ,, insanların yaşayış, 
düşünüş şekillerini ve ... aşk 
hislerin araştıracak ve mec
mua karilerine resimlerile 
bildirecektir. 

Bugünden itibaren gazete
mizde nakline baıladığımız 

Bu grub Londranırr mani 
mabarrirlerinden müre~ 
tir; ve ben de, siyasettell;... 
edebiyat . ve felsefeden babr
olunan bu grub yaıunda otur · 
mak mazhariyetini elde ettim. 

Büyük masa etrafında u 
değildik, onbet kiti kadar 
idik. Mister Çf!Monna heman 
Kolu dibinde b'İUt •anlı, 
koltuğa sanki göm~ ôM · 
idi. 

Mister Çesterton: 
Eski dostum, daha do;-

ASLANA BENZIYEN BUIYARADILIŞ GARiBESiNiN 
HAYATiNi RU TEFRiKADA"' OKUYACAKSINIZ 

bu reportaj cidden güzel ve rusu her keain doda 
meraklıdır. Öyle degıl mi? Bob! dedi ve bu alik6ta 
Elsiz ve ayaksız bir adam, adamı bana benimle beraber 
birbirine bitişik iki kızkardaş bu " herkesin doato Bob:. a 
insandan ziyade aslana ben- tanımıyan iki arkadapaa tü 
zeyen bir zavallı, boyu bir elim etti. 
metreyi bile bulmıyan bir Bu sırada, bir l"U80D ._ 
cüce ile 250 kiloyu aşmiş mer masa üzerine wnarla-
Dev gibi bir kadın veya.. D,- olan - içki- ve - melrUliiib' 
2,60 santim deve veya ley- sıraladı, • r garson giderkea, 
lek gibi bir adam, nasıl ya- koltoğun albndan iki elcli-
şar ve ... Nasıl sevişir, nasıl venli ayak uzandı. Vevmat 
sevişir? Bunlan ögrnnmek kadablanndan biriaini aldı, 
herhalde meraklı birJ şeydir. gayet tabii bir halde .. ber-

- 1 - kesin dostu ,, Bobun duclak-
Herkesi n Dostu Bob! lann götürdll ve • . • Miater 

Kanunuevvel!.. Yılbaşında Bob vermutu afiyetle içiti, 
yeni marifetlerini ... göstermek bu eldivenli ayaklar, bofalan 
için büyük cambaz kumpan- lkadehi yine) mua &zerine 
yalarının Taymis kenarına bırakblar~ve tekrar koltafaa 
toplandıkları mevsimi Londra- albna saklandı ! 
da Vestminister, büyük köp- Ve bu hal hemen hiç bir 
ru muhitinde birçok vakıt hayret uyandırmadd Fakat 
geçirecek yerler, eğlence benim taıınp kaJdıjun flpbe 
yerleri var. Hele Kaferoval- yok! Bunu farkeden malrar-
de, Mister Ceştertonun ya- [ Sona 4 lnclc:le J 

. ,} 
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~~~~:~~~~~~~ Osmanlıcadan ' 
•!!l:.J ~ m::ı~•I TÜRKÇEYE KARŞILIK-

++oo++ ~ LAR KILAVUZU .lJrTİRNEllCİ Ktzı 
T~~!~rJe Karşı T~=:.~~:r~: .. ı Muhtasara~cmalen, huli· 

ANRI FÔYi REŞAT SANLI t~ satan) - Kısaca 
~8ı - 92 _ :~~ı:~~] Muhtazir - Can çekişen 

, Muhtelit - Karma 
İtiJAf Devletleri harb meclisini kararına \ Muhtefi _ Saklı, gizlemiş 

boyun eğerek Atinaya gitti Muhtekir - Vurguncu 
Ve epr harb 1916 -1917 Bunu yapmak için de, mu- ' Muhtel - Bozuk 

lfip•m deY1UDı müddetinde hakkak ki, Kıçnerin bir sene l Muhtelif - Türlü 
bir tetice almadan veya mev sonra malik olacağını söyle- Muhtelişşuur - Aklı bo· 
merinaizi mühim bir derece- diği dört milyon askeri bek zuk~ 
de ıalaha vakit bulamadan lenmezdi. Kral Kostantin, Mll\htemel -ihtimalli, olası 
devam edecek olursa korka Kiçnerin bir yıl sonra dört olsa, rıerek• 
ne ki biz değilsek bile müt milyon asker olacağını hatır Muh terem - Sayın 
tefiklerimizden bazıları mu- !ayıp ve henüz mevcud olmı Muht,eri - Bulman 
ka•emet kudretinden mah- yan bu kuvvetlere güvenip te Muhtıeris - Varsılı, hırslı 
rum kalacaklardır. ,, harbe girseydi Yunanistanın Muhteriz - Çekingen, sa-

l t hali harap olurdu. 
KAB NE SKENDERUN Kral, Kiçnerin sözünü din kıngan 

iHRACINI REDDEDİYOR Iamiyerek Yunanistanı Al- Muhteş·em (Bak:Debdebeli) 
Kiçner tarafından teklif manya ile müttefiklerinin çiz - GörkeSmli 

edilen karar Pariste topla- meleri altında ezdirmemekle Muhtevi'\, - Kavnyan, kap· 
nan bir konferansa havale akıllılık etmiştir. . hyan 
edilerek reddolundu. Fakat, " Kiçner ve har ,, adlı in- Muhtıra - Andıç 
kendisi bu red haberini al- giliz kitabı, Kiçnerin sözüne Muhti ~' Kabahath 
mıya Yakit kalmadan Seli- Kral Kostantinin ne cevab Muin - \( ardımcı 
nip gitmek için Mundrosu verdiğini yazmıyor ama: Mukaar -- Çnkurlak 
terke mecbur oldu. Seli- - Madem ki gelecek yıl Muhabele! \ Karşılık, lrnr-
nikte de büsbütün başka dört milyon askerimiz olacak şılaştırma 
mifJdW.erle kar,ılaşmıştı. şimdi küçücük Yunanistanın Bilmukabel~· - Karşılık, 

Ki~er, daha Mondrosta 200 bin kişilik ordusunun olarak 
1 

iken 16 ikinciteırinde, lngil- yardımın dileneceğinize, bir Mukabil - JKarşı 
terenin Atina sefirinin isteği sene bekleyivirseniz daha Mukaddem C)nce · 
herine kral Kostantini gör- iyi olmaz mı? Mukadder - Keskil 
mek üzere Atinaya gitmeğe Deseydi İngiliz hariciye Mukadderat -- Nasib, tali 
karar verdi. 17 ikinciteşrinde bakanı herhalde verecek ce- Mukaddes - Kutsal 
Sellniğe gitti. Orada Sara ~ - vah bulamazdı. Mukaddeme - 1 Başlangıç, 
la gör111tL 19 ikinciteşrinde, ( Arkası var ) önsöz 

Balkaıilardaki vaziyetin do- EgeJı• Mukallid - Be.nzetici 
iurdup siyasal ve süel güç- Mukannen Kesimli 
)ilkler kartısında Pariste top- K d J Mukarenet - Yanaşıklık 
lanan İliW devletleri harb ar eş ere Mukarin - Yanaışık 
ıuranımn, İakenderuna ihraç MÜJ• de Mukarrıb - YakL~ 
projesini kat'iyyen reddetti- Mukaseme etmek - Üleş-
jini haber aldı. Kiçner ilmi- Yirmi senelik otelcilik ha- mek, paylaşmak, böli~şmek 
dinin bop çıkmasına rağmen yatımı büyük bir titizlik içe- Mukassi - Bunaltıcı, sı-
ltilif devletleri harb harb risinde idameye muvaffak kmtıh } 
meclisinin karasına boyuu olan ve bütün ( ege ) mm- Mukataa - Kesim \ 
eierek Atinaya gitti. takasının teveccUhünü kaza- .. Mukatele (kıtal) - (>ldü-

Orada kral Kustantinfe gö nan idare ve pratik düşün· ruşme 
rlttU. Milkllemeleri bir bu- cesile yurdun dört köşesine Mukavele Sözlfşme, 
çuk aut ılrdll. Kiçner,kralı, namını tanıttıran ve kıymetli sözbağı 
1 ·w '..I ı ti ril b b h müşterilerine hizmetten zevk Mukavemet (:fahammül) -tı uev e e e era er ar 
be airmete iknaa ç.alıııyor- duyan Ardıhan ve Evliyazade Dayanım, dayanık 
d otelcisi Mustafa Lütfü lzmirin Mukayyetd - Bağlı 

uKI. 1 1 en kibar bir aile yuvası ve Mukbi - Gözde 
ÇNER N B R PA- işlek yeri olan hükumet cad-L VRASI Mukdim - Çalışkan 

A desinde birinci sınıf ve lüks Mukim olmak (sakin olmak 
Kral Koıtantin, kiçnere: d d k y k 

erece e sı ca ve sogu ikamet etmek) - Kalmak 
- Almanya Balkanlra bir banyoları meycud OTEL 

milyon uker göndererak Yu- HACI ALİ PAŞYI sayğılı Mukni - Kanıtkan 
hd d Muktezi - Gerekli, lil-DaDİstam te i ederse oza- ve pek muhterem müşteri -

man ben ne yaparım, de- !erinin _.sevgisinden cesaret .ıumlu 
mitti· alarak bir çok maddi feda- Muktezi olmak - G erck-
ki~er de şu cevabı ver- karhklara katlanıp nevakısı- rirmek 

mittir. nı tamamen ikmal ile 16-6- Muktedir - Erkmt!n 

ı 935 tarihinden itibaren fiat- Muktcsid -Tutumlu, eko-
- ngilterenin gelecek ferde akle hayret verici aza- nom, ekonomist 

•ene harbte dört milyon as- mi teıızilala emirlerinde bu- Muktetefat - Dermeç 
keri olacağını hatırlarsınız? ludurulacağını müjdeleriz. Muktezasınca -Gereğince 

( Kiçnerin palavrası hoş 1-15 Munfasıl - Ayrık 
cle'jil mi? Bu muhavverenin Go••Ç Munis _ Alışık, insancıl, 
olduğu tahrihte. Almanya canayakın 
ile müttefiklerinin Balkan- Munkati olmak (inkıta et-
larda bir milyona yakın as- Sayın ınüşterilerimin1 mek) - Kasilmck 
keri nrdı. Buna karşı, sa- dikkat nazarına Munsad olmak-Dökülmek 
rayın !cephedeki ordusu 60000 Balcılardaki saatcı mağa- Munsif - Hakçıl 
lngiliz Fransızdan ibaretti. zamı Yolbedesteninde 43 No. Muntabık - Uyuk 

Bunlalann arkasında da B"d t h w d k' v Muntafı" - So"nu'"k. so'"nmu··ş ı aye anı agzın a ı magaza 
iöksan teçhizatlı 150,000 ya naklettim. En ucnz fiatlarla Muntazam - Düzenli 
Yunanlı vardı. Yunanistan saat almak veya saatlarını 
harbe girdiği takdirde bu tamir etmek istiyen müşteri-
210,000 kişinin, diğer Yunan !erimin bu yeni mağazan:ıı da 
kıt'alan ve sarayın istediği, şereflendirmelerini yalvarırım. 
fakat alamadığı İngiliz Fran Tamirat teminatlı olup 
sız kuvvetlerile takviye edi- muallim, zabitan, memurin ve 
lerek 300,000 hatta 400,000 talebeye tamirat yüzde 20 
kitiye iblai edildiğini kabul iıkontoludır. 
etıek dahi, Almanya ile müt 
tefiklerillin bir milyonluk 
k-.vveti, Nrayın ordusunu 
da, kral Konstantinin ordu
ıaau da .siler ıüpDriir, Yu
-iıtanı k4milen ele reçi
rinti. 

. 
Bir tecrübe her tavsiyeden 

muraccahhtır. 

(HiSAR CAMİ> 
Yolbedesteninde 

-i3 No. saatçı 
TRKIN KUBiLAY 

Muntazar - Beklenen 
Muntazır - Bekliyen 
Munzam - Üstev 
Murahhas -Salgıt, dilege 

delege 
Murakabe - Teftiş, kont-

rol 
Mundia (Murzia) - Südne 
Musad (düçak, girifhr) -

Tutulmuş, yakalanmış 
Musad olmak(düçar olmak 

giriftar olmak) Tutalmek, ya
kalanmak 

Musadak - Onaylı 
- Arkası Var -

VE 

ÇAKICI EFE 
-13 -

Çakıcı Mehmed efeye, yeni bir takib 
çetesinin çıkarıldiğı haberi verildi 

Sinin hakkında bin rivayet 
dinledim. Başka çeteler için
de pek çok şeyler duydum. 
Sinin onlardan farkın büyük
tür: Sen onlar gibi hiç bir 
kadının namusuna el uzutma
dın ve uzuttırmadın!.. 

- Günahım çoktur fakat 
dediğin yoldan bana allab 
günah yazmamıştır ve dilerim 
yazmasın! 

- Bunun için Efem, ben 
yanında kaiacağım, evvela 
intikamı alacağım. Sonra ... 
İlerisini düşünürüm. Maama
fih bir defa dağa çıktıktan 
sonra, yüze çıkmakta bir iş
tir ya ... 

- Pek ala... Bizimle kal. 
Benim misafirim, benim kı
zanım ol! Fakat yapacak bir 
işimiz var .. 

Çakıcı efe bunları söyle
dikten sonra eniştesi deli 
Mehmede: 

- Kızanların hepsini de 
buraya toplantır emrini verdi. 

Çakıcının bu emri hemen 
tatbik edildi ve biraz sonra, 
Çakıcı efenin çetesi kızan
larını mağaranın önündeki 
küçük taraçaya benzer bir 
yere toplandılar. Çakıcı bun
lara: 

- Bu gördüğünüz kız bi
zimle beraber kalacaktır.Hem 
misafirimizdir, hem de bi
zimle beraber çalışacaktır. 

Bu kızızm kılına bir hata 
gelirse cıhanı yakarım... He
piniz de kendisine bir kız 
kardeş muam'llesi yapacak-
sınız!. dedi. 1 

Kıranlar hep bir ağızdan: 
- Baş üstüne efem!. De· 

diler. 
Çakıcı · Vasile dönerek: 
-- Vasil, sen artık gözcü

lükten kurtuldun. Burada ka 
lacak ve bu kızın bekcisi o
lacaksın. Yanından bir da
kika bile ayrılmıyacak her 
sözünü hemen yapacaksın! 

\ 

duy~un mu?. 
- Duydum efem.. Duy

dum! 
* • • 

İşte, asıl macerasına bundan 
sonra başlıyacağımız değirmeci 
kızı Marya, bu andan itiba
ren Çakıcı efenin kızanlarm
ları arasına katılmıştır. 

Vakıa Çakıcının macarala 
rını anlatanlar bu isimde bir 
kadının Çakıcının hayatında 
yer tuttugundan bahsetmek
tedirler. Esasen Çakıcının 
hayat ve macaralarını doğru 
dürürst bilen de yok gibidh·. 

Son basılan Çakıcı kitabı, 
Ticaret matbaası ve İımir 
Ticaret Pastası gazetesi sa
hibi bay Raşid Yılmazm 
Aydın. Çinne, Söke, Milas, 
Bayındır, Ödemiş ve Tirede 
dört, beş ay ve müteaddüd 
kimselere yaptırdığı tedkika 
tın neticesidir. 

1 Kitabın ana malumatı yir- ı - Efem .. Dedi, haber vat· 
miden fazla kimseden alın- - Kimden?. 
mıştır. Bu malumatın yarı- - Hem Hayimdan hemdf 
dan fazlası birbirini nakıs senin ahret kardeşin Yani· 
idi. Ve işin garibi hemen den. 
herkesi Çakıcının bir mace- - Ne oluyor deyiver! 
rasının gizli noktalannı bili- - Üstümeze çete çıka• 
yor, sair noktalan hiç bil- racaklarmış .. 
miyordu. - Hangi gahbeyi ulenl 

Çakıcı efenin Rumlarla -· Gökdeliyi... Nifli yala· 
olan hususiyetini o zaman buk oğlanı! 
Aydından Bay Emin Lami - Yalnız mı?. 
bildirmiş fakat bu bahsa - Kamalı da berabermif 
"Çakıcı Efe,, kitabında ne- efe. 
dense yer verilmemiştir. - Tam ö.eli bir adanı· 

Aslen İzmirli olan Yunanlı Sevgilisinin gözüne girmek 
muharrir Pavlus Argirunun ıçın babasının ciğerlerini 
nakletmekte ve bir çok yer- sökmüş .. 
lerini de düzelterek, haki- Çakıcı, belki de hakikikat 
kata daha yakın bir hale belkide Maryada duysun di-
getirmekte olduğum kitabı, ye bu macerayı bilmez gö-
romanlaştırılmış bir Çakıcı ründü ve: 
macerası olmakla beraber, - Ali be. . . Ne deyoo 
büsbntün boş ve asılsız ol- böyle .. ·İnsan babasının çi-
madığmı kabul lazımdır. ğerlerini bir garı için söker· 

- 6 - mi ? . dedi. 

Babasının cigerlerini 
scvğilisi için söken 

adam! 
Maryanın,. Çakıcı yanına 

birleştiği günün ertesi günü 
sabahleyin bir hadise oldu; 
Çakıcı Marya ile mağaranın 
dışında könuşurken, soluk so 
luğa bir efe geldi: 

·~ı 
lııniıl 

ı~ı 
lı1nıd 

ıı;• 
lııuıd 

KONYADA 

- Duyduğum sölüyorudl 
efe, döylüyenler doğru oldu• 
ğunu da söylüyorlar. 

Allah.. . Allah .. Bu kadan· 
da olur mu hiç ? . 

- Olduğunu söylüyorlar. 
- Çok tuhaf. Bunu bize 

anlatanı da, dinliyelim .. · • 
Olmaz mı? .. 

( Arkası var ) 1 
,, .... ,, fl!" l!I '-!:!il ~ 
• .. #-;,, ıı;ıı lil:lıl b •• ;;ıı .. 

CİNAYEt 
--- 00-----------• 

iki köylü, eski bir kin yüzün-
den diğer iki köylüyü öldürdü 

Konya ( Özel ) - Bura- muştur. Vvrulanlar Konya-
da eski kin yüzünden bir ci- nın Hadiminoğlu köyünden 
nayet olmuş iki kişi vurul- Durmuş Ali ve arkadaşı 

~.- Mehmeddir. •• 
Oz Dilimizi 
Oğrenelim 

HERGÜN 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ 
- 37 inci Liste -

1 - İbda - Yaratı 
Örnek : Yaratı kuvvetinden 
yoksun olandan büyük eser 
beklemeyiniz. 

2 - ihale etmek - Üs
termek 

İhale Ü sterim 
urnek : Bu yolun kime üs
terildiğini biliyor mununuz? 

3 - Güzergah - Geçek 
Örnek : Vasıf Çınar bütün 
demiryolu geçeğinde kendi
ni tanıyan ve taoımıyanlar 

tarafından selamlanmıştır. 
4 - Seyahat - Gezi 

Seyyah - Gezen 
Örnek : Gazetecilerimiz son 
Moskova gezisinden çok iyi 
duyuşlar getirdiler. 

5 - İntiba - Duyuş 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli
melerin Osmanlıcaları kul

' )anılmamasını rica edriı. 

Bunlar bazı işlerini g&r
mek üzere Konyaya gelmit· 
ler, beraberlerinde getirdik
leri kuru üzümleri satmiılar
dır. idi arkadaşın ayni köy
den Arif ve Ali isminde iki 
düşmanı vardır. Bunlarla bir 
zamanlar kavga etmiılerdir. 
Arif ve Ali Durmuş, Ali ve 
Mehmedi köylerden Konyay• 
kadar takib etmiıler ve iki 
gün evvel Kapı camiindert 
çıkarlarken Üzerlerine atef 
etmişlerdir. 

Camiden çıkan halk, silib 
sesleri üzerine kaçışmağa 
başladığından, iki katil bun" 
dan istifade ile kaçmıf)ardıt· 
Fakat iki saat sonra yak•'" 
lanmışlardır. 
Durmuş Ali hastanede öl

müştür. Mehmedin yaralar• 
ağırdır. 

....... ·- 1 & Ll!im'i!L!Zbiif' # - - .,,.,,,,,. 

Telefon 

No. 
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Hali bulamadınız değil mi? :il 
.Diyojen gibi elinize bir fener alarak dolaŞmağa lüzum· : 
yok; "ŞAHSİYETİNİZi BELiRTECEK,, en eyi elbiseyi 

_ ET ZEKi yei 
diktirebilirsiniz. Her gün önünden gelip geçiyorsunuz. ~ 
En yeai modelleri görmek için bir defa uğrayınız. ~ 

f ~ 

KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA ~~ 
[•': 

....... ~··"'~: ... ~ıı;ııı;ıır.,.11r..,11r.*11f'J llf'l llll llf'l il llf'J ,..,,,.~ 
.,...._.""9111 uiitllııiiilJlıiUidlı~ıiıl ~lı.ildllııuıtl111 111 111 • • • • • * •aılıı~ 

~Nihayet ~kurtuldum 

R 
• 1 

• 
r- ... 

Oiş, baş ağrılarından hayatını daimi bir azap 
tan ibaretti. Fakat gripin beni bu 

ıztıraplardan kurtardı 

TRAŞ B!ÇA 
~~~~~~~~-~;·~:!e~.ş:u:!'!-u:~:.,~!:,;-:;: 
Saygı değer yurddaşlar 

HALK: ifraş bıçağını ve makinalarını her satıcıdan israrla 
arayınız. 

liALK: Traş bıçağı ayarında ve ucuzluğunda başka bir 
lm~k yoktur. 

liALK: Traı bıçağı ince İsveç çeliğinden yapılmış ve 
tanesi " 100 ,, paradır. 

hlALK: Traı bıçağını kullanan bir daha ba~ka bıçak aramaz 
liALK: Traf bıçağı ile binlerce halk braş oluyor bundan 

bir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
PARASIZ: Tecrübe yapmak isti yenler depolanmızdan birer 

tane almalarını rica ederiz. 
UMUM: deposu Istanbul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.1 
.zMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 __ _ 
~ Eii7T - -- ~-....._ııiiiırıııiiiii ............ ııiiıiiılıii ____ _ 

Poker Play 

YALNll 

( Halkın Seai ) 1 TEMMUZ 

BLAK FLAG 
BÖCEKLERi OLDÜRÜR 

121> mouchcs, moustlquea, caf.,da, fourmia, punı:iaea, puces 
• cıt to· • autre lnscctcıs pemlclomı: lnetantanitmentı Son em· 
~ • 1 i ~ t :ı-r.:ı;; dıı r ... , ne tı.:cttc ı;ıııa ... ~o loi:ıso ı:.ı..:;cune odour • 

UMUM DEPOSU: 

Kd. Co 1&0n a af 
2 inci kordon No. 

Ucuzluk Sergisinin Y en i 
çeşitleri 

VE 

Büyük Tenzilatı 
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. ,Ji"'iatJanmız çok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk 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 

Satışlarıınız her vakıt nıuhayyerdir 

YÜKSEL RAKISI 

88 
~ iO 

Telefon 
r 
3306 

!**********:k.:btl:k:li::A:: 
iz .. ,e O• 

Otobüs, Kamyon ve 
Tenezzüh Sahiplerine 

1 
Uzun yıllardanberi bütün markaları taşıyan otomobil

lerin her türlü tamir işlerindeki bilgi ve emeğime karp 
bir çoğunuzdan gördüğüm yüksek güven bana bqlı 
başıma bir garaj açmak isteğini verdiğinden sevdikle

i( rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve çabuk it yapmak 
~ için GAZI BULVARINDA Ziraat Bankası aıruanda 
<t( 8 Numaralı GARAJI açtığımı saygılarımla bildiririm. 
~ 
~ 
~ 
~ 

Sabık Şavrole Garajı Makiııisti 
ATA SINMAZ 

i(~~~~~~~~~~~.~~-'~ 
ıı;ıı~t}P;ıııı;ıuı;qıı;.rıııı;qıı;ıı~ıı;~ ~ıı;ıı~ • ~ 
lrıuııl ::. ..::hııııllllıuıtılı""dllıuıtlh~.ulltı11ılllıWllltırrıll lııiiillhı.ıtltıı..ı • • • • :'f: 

r!~ EMLAK VE EYTAM 
~~fi 

[+j BANKASI 
[•j 

Az zaman zarfında Kabadayı f!j Mütekaidin maaşlannı , 
rakısı kadar yükselmiştir ~ iskonto eder : 

~.;1~..l'!!!llJP!!'11111 1Qlfl:!IJJP.!!'llfl•'.'lltP''~!:!llll'!!..."lllP~ll''~IP'~q~!.:.'ll~~~~.ırı. ~~~ :.a ~':!' ~~tU~1ıı~ır:'ııııı:.:aıı:'ııııı:-ııı.::ııı~dıı:."ıııoı~ı~1:ıııı::.ı,~:>ıdlı~1 ~ ıı%ıı ~ • • • 1 

~-~!~ 
Yazın sıcağından korkmayınız ~ Eczacıbaşı S. Ferit 

~ MA. UL Kışın ısınmak için belki kömür zahmetini çektiniz, fakat 
yazın, sıcaktan işkence çekmiyeceksiniz çünkü, elinizde, ce
binizde gezdirebibceğiniz, masanızın, yatağınızın kenarına 
iliştirebileceğiniz mini mini ve zarif bir el vantilatörü her 
saat için imdadınıza yetişebilecektir. 

• 
Satıs veri : lzmirde Suluhan 
civarında [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

~ 1 ı~ __, 
~ 
~ 
~ 
~ Losyonu 
~ Bugünden itibaren sayğılı m lzmirlilerin emirlerine hazırdır 
~ M A N U L Y A pek ha
~ fif ve devamlı ince kokusu 
~ ile en müşkül müşterini bile 
~ hayran edecek kıymettedir. 

~-

~ ıl:~rtlıııı!lbııd11nıııı11Bıı~ ıl1~ıdtıı~ıılı ~ idlıılııılııtııdııılııılıııtııılııılırıtıılı~ ~ 
....... j Elektrikli tramvay deposu karşısında J ~M A N U L Y A 

Her yerde satılır. Markaya dikkat 

;,,---., 3 ~eniz Banyolan Açıldı i ~ muıü gizlidir. . 

0 ,1 lzmir Belediyesinin her türlü sıhhi ve S ~ Eczacıbaşının dığer 
0 a ! feı .nı şartları haiz ve 124 odayı havi, kadın ~ il kokuları kadar seve-

0 @ve erkek banyoları bu mevsim için açıl- = m cek takdir edeceksi-
G nııştır. ~ m niz. 

: ~~;:~i:ar Duş Tesisatı VARDIR S ~ 
: Elektrik, her türlü istirahat esbabı temin edilmiştir s m 
41 Fiatlar Ucuzdur S ~ S. Ferit Şifa 
ı~ ..... ~........... • ...... 

M.Depo 
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ld~~*"~~~~~*-~..±:ttt"~*: 
MOKAFATLI ROMAN BAY IBRAHIME )f. ,.. 

-....w ...... I~·~ 
~~~·~~~oo++oo >+ 

Bunu Siz Bulacaksınız ~ 
Yazan: SlRRI SANLI ~ 

20- ~·~~ 

KATİL KİMDİR ? 

Bunu keşfedebilecek misiniz? 
Ev simsan Ziya Pişkinin 

terletici bir sorgu karşısın
da nasıl şaşırdığını ve so
nunda bu kanlı cinayetin bü
tnn delillerinin kendi aley
hinde olduğunu ne suretle 
itiraf etmek mecbu:iyetinde 
kaldığını gördüğünü, oku
dunuz .. 

Ziyanın kansı Melek de 
bu cinayet işinde, büyük bir 
rol oynadığı meydana çıktı
ğından karı ve kocanın mu
hakemesine mevkuf olarak 
devam edilirken polisin, öl
dürülen tüccarın albıseleri 
iizerinde yaptığı araştırmalar 
naticesinde yeleğinin üst ce
binde bay Nedimin kansı 

tarafından yazılmış bir tez
kerenin bulunması tahkikatı 
hir bayii kanıtırmiş ve adli
ye ile polisa başka yollardan 

İzmirde değil, Türkiye hu
dudları haricinde !bulunması 
meseleyi aydınlatmaia kafi 
gelmemişti. 

Bu cinayetin öldürmek 
sureti değil, başklisına öl
dürtmek suretinde de yapıl
ması çok yerinde olarak 
düşünüldü. Esasen bir taban-
canın esrarengiz ve ele geç
miyen bir el tarafından atıl
dığı da ortaya atılmıştı. O 
halde katim kim? 

Bu mesele hakkıda bize 
önümüzdeki cumartesi günü 
akşamına kadar okurlarımı
zın aytınlatıcı bir cevap gön
dermeleı ini rica ediyoruz. 

Son 
* • • 

l)ikkat ! 
Yarın da 

da y6rümek lüzumunu hisset- Fransız taharri memurlarını 
tirmiıti. uzun müdeet uğraştıran ve 

Bu birkaç sabrbk teske- dprt beş gün sürecek hakiki 
rede bu romanımızın başla- bir zabıta vak'asını yazmağa 
ııncında da söylediğimiz ve başlıyacağız. 
yazdığımız vecihle şu satır- Bunun da neticesini okur-
lar Yardı : lanmızın keşf ve tahimine 

.. Bu kadınla mnnasebette terkediyoruz. Bu, hakiki bir 
bulunmakta devam edersen vak'a olduğu için gönderilen 
seni her halde öldilreceğim.,, cevaplardan sonra hakıkatı 

Bu kOçllk tehdid mektu- biz •yazacağız. 
bunun yazısı filvaki yapılan Evvelden neticeyi keşfe-

tetkikler neticesinde Bay denler olursa, onlara da bi-
Nedimin el yazısına benze- rinci tefrikamız için olduğu 
diği tebit edilmiş ise de bu gibi mükafatlar takdim ede-
kadının cinayet gecesinde ceğiz .. 

m m a ~ ~ 

Bayanlara bezeyen insanlar 
ve yarım adamlar 
~~-----------0000~------------

- Başta rafı 1 incide 
rir arkadaşım : ı ğı ile de yanındaki bir ar-

- H a a.. dedi. Size söy- kadaşmın saçlarını düzeltti! 
)emeği unuttuk; dostumuz Bunun alışkanlığı, tabii ha-
Bob, dtinyaya gelirken elle- reketi, mahareti cidden gö-
rini nasılsa unutmuş... Ve rülmeğe layık bir ve inanıl-
ıade iki ayakla gelmiştir. mıyacak bir şekinde idi. 
Fakat herkesin dostu Bob Bundan sonra, Bob daha 
bundan dolayı ne müteessir- fazla kalamıyacağı için biz-
Gir, ne de bir zarar görmek- den müsaade istedi, sağ aya-
tedir. Onun ayakları, hem ğını bize ' uzatarak hepimizin 
ayak, hem de el hizmetini ellerini-hemde ne büyük bir ne 
rarliyor! zaketle sıkb, hepimize şapkası 

Mister Bobun ayaklarını nı sallayarak ayrılırken Mister 
kullanıti cidden fevkaladedir. Ceşterton eline - afbuyurunuz 
Ve deyebiJirim ki biz elleri- ayağına diyecektim! - bir 
mizden, onun ayaklarından bankonot sıkışhrdı. Bu, onun 
ettiği kadar istifade edemi- haçlığı idi 1 Ayni nezaketle, 
yoruz! ve ben emin ki, mis- reverans yaparak, parayı aya 
ter Bobe iki el vermek im- ayağile iç cebine yerleştirdi, 
kinı basıl olsa, o bu hediye- ve gitti ! 
yi kabul etmiyecektir! Size Doğrusu, bu akşam Kafe 
kıymetli marifetlerinden ha- Roayal'da ne yedik ve içtik 
zalannı g6sterecegimi rimit hatırlıyamıyorum, yani bilmi-
edeyorum!. yorum; fakat muharrir arka-

Ve ... Muhud eldivenli iki daşımın şu sözleri bala ku· 
ayak koltuk altından takrar laklarimda akisler yapmakta 
çıktı, çeketinin iç cebinden dır: 

bir kurşun kalemi aldı ve - Sizi yeminle temin ede-
maıanm mermeri üzerine rim ki dostumuz Bob, iki 
Mister Çeştartonun mükem- elden mahrumiyet gibi bü-
mel bir karikatörllnü çizdi! yük felaketine rağmen me-

Bir gazeteyi aldı, yaprak- sut, çok mesuttur. Elsizliği 
Janoı büyük bir maharetle akla bile helmemektedir! 
açb, sonra, bir ayaiJ ile Hata, bu vaziyeti onda bir 
•ermat setiren ıarmonan o- zevk, bir saadet ve . . . Bir 

( Halkın 3eıri J 

Kont Sforça, Filistinde Y ahudiletin çoğalma 
sından korkuyo - Yahudi sermayesi arh yor 
İstanbul, 1 [Ö2el] - İtalyanın sabık Na- ııı milyon İngiliz liralık bir sermaye getirdiğini 

zırlarından Kont Sforçanın. " l'~s.prit inter- J yazmakta ve Filistindeki vaziyeti tehlikeyi 
natinal " mecmuasında . Hı~ercılık ve K~- görmektedir. 
düsteki Yahudilerin vazıyetı hakkında mu- HALKIN SESi - Kont Sforçanın ma-
him bir makalesi çıkmıştır. 

Kont Sforça, Almanyadan hicret eden kalesindeki şayanı dikkat rakamlan yannki 
Yahudilerin son 24 ayda Kudüse 13 - 15 1 nüshamızda neşredeceğiz. 

s ~ 8 8 8 8 8 8 8 s 8 s 8 
CADiLAR VAR İMİŞ! 

----~~~~~~~~~-00-------~~~~~~-

B i r Alman muharriri bunu 
isbat eden bir kitab neşretti 
----------00 

( Dünkü Savıdan J)evanı ) 
Alman muharrirlerinden Jol 

Staynıo 11 cadıların mevcud 
olduğu ,, hakkında yazdığı 
kitaptan bahsetmiş ve dükkü 
nüshamızda kitabtan bir mi
sal de nakletmiştik, Şayanı 
dikkat bulduğumuz bu ki
tabtan bugün de bir misal 
naklediyor: 

Muharrir, cadılar hakkın
daki kanaatının yalnız dev
rimize aid hadise ve misal
lerle d~ğil, eski zamana aid 
hadise ve misallerin de teey 
yüd etmiş olduğunu yazmakta 
ve: 

" Şahitlerle isbat : edilmiş 
pek çok hadiselere neden 
kıymet verilmiyerek, hali 
cadılar var mı, yok mu? Te
reddüd ve davası vardır, şa 
şıyorum ! " demektedir. 

Alman muharrir, tarihi ve 
çok meşhur bir misal olarak 
şununu kitabına dercetmiştir: 

1741 de, lsveç kraliçesi 
Urika çok ağır bir surette 
hastalanmış ve nihayet öle
ceğini anlayınca: 

- Cihanda en ziyade sev 
diğim insan kontes Stinbot 
dır. Artık ölmek üzere ol
duğumu anlıyorum, ne olur
du, bu sevgili dostum şu 
son nefesimde yanımda bu
lunsaydı!. 

Kraliçenin bu arzusunun 
yerine getirilmesine esasen 
imkan yoktu. çünkü Kontes
de İstokolmda çok ağır has
ta idi! 

Nihayet kraliçe ölmüş ve 
cesedi - fevkalade merasim 
yapılması için - bir tabuta 
konarak kilisenini hususi kıs
mına konmuş ve cesedin mu
hafazasınada bir müfreze as
ker birkaç yaver zabit me
mur edilmişti. 

Gece, yaverler maiyet ef
radından yerli bir müfreze 
tabutun yanında nöbet bek
lemekte idi. Birdenbire kili
senin bu dairesine baştan 

başa matem elbisesi giymiş 
olduğu halde·Kones Stimbok 
girmiş ve müfreze kontese 
tazim selamı verdikten sonra 
kontesi kraliçenin cesedi ya
nında yalnız bırakmak ıçın 
dışarı çekilmişti. 

Fakat aradan uzun bir 
zaman geçmiş olmasına rağ
men Kontes Kraliçenin ce
sedi başından dışarı çıkma
mıştı. Vaziyeti anlamak için 
yaver ve zabitler tekrar içeri 

...... ... 

le getirmektedir! Bunun böy
le olduğuna yemin edebi
lirim! 

girmişler ve çok hayret ve
rici bir manzara ile karşı
laşmışlardı : 

Kraliçe, tabutunun içinde 
yarı kalkmış ve çok sevdiği 
kontesle kucaklaşmış bir 
halde idi. Bütün zabitler bu 
hadiseyi bir müddet seyret
mişler ve biraz sonra kontes 
kaybolup gitmişti! 

Hadise hakkında kendilik 
!erinden hiçbir karar vermiyen 
zabitler saraya hdber vermiş 
ler, sarayda da telaş hasıl 

aolmuştu. Çüekü Kontes sa
raya gelmiş değildi, geleceği 
hakkında da hiçbir haber 
yoktu. 

Bunun üzerine Stokbolme 
adamlar gönderilmis, Kontes 
hakkında şu malumat alın
mıştı: 

Kontes Stimbok, kraliçe
nin cesedi yanında görüldü
ğü saat ve dakikada ruh 
teslim etmişti! 

Muharrir diyorki: 
" Bu hadise, İstokolm sa

rayı evrak mahsenindeki ve
sikalarda aynen ve şahidlerle 
tesbit edilmiş bir protokol 
şekilde mevcuttur!. ,, 

Aydın Hattı 

Bugünden İtibaren 
Hükunıct Eline 

Geçn1iştir 
Aydın şimendifer hattı bu 

günden itibaren " Sekizinci 
işletme müfettişliği ,, tarafın 

dan teslim alınmağa başla
mıştır. 

Bugünden itibaren Aydın 
hattındaki pasolar lağvolun
muştur. 

-cı•. 
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MEMLEKETiN HER TA
RAFINDA GENEL NÜ

FUS sA YIMı YAPı 
LACAKTIR 

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

2 - Numarasız binalarda 
oturanlar hükümete haber 
yermeğe mecl,urdurlar. Otur
tuğu bina numarasız olduğu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve si
len ve kaldıranlan için para 
cezası vardır. 

Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlliill 
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Bir Facia 
Nişanlısını öldürdü, 
kaynanasını yaraladı 

Erzincan, [Özel] - Erzin
nın Vagaver köyünde bir 
facia olmuştur. Bu köy hal
kından Mustafa, Hikmetin 
kızı Fatma ile geçenlerde 
nişanlanmıştır. Mustafa, Fat
ma ile evlenmek istemiş, fa
kat Fatmanın yaşı küçük ol
duğundan nikahları kıyılama
mıştır. 

Mustafa beklemek isteme
miş ve kızı kaçırmak üzere 
evine gitmiştir. Kız bu su
retle gitmek istemediğinden 
Mustafa tabancasile nişanlı~ 
sını beyninden vurmuş, kay
nanasını kolundar yarala
mıştır. Kendisi de bir kurşun 
isabeti!e ölmüştür. -··-Spor 

- Baştarafı 1 incide -
takımı kalemize müteaddit 
tehlikeler yarttı. 

Yirmi dakika bizi tazyik 
eden Uşaklı gençler 25 inci 
dakikada sağdan bir akın 
yaptılar. Sağ açıktan iç ve 
merkeze geçen topu sol iç 
yakaladı. Ufak bir çalımla 
beki atlatb ve kuvvetli bir 
şutla yakından Uşakın zafer 
golünü kaydetti. 

Bu golden sonra bizim ta
kımda gayrete geçti. Fakat 
Uşak müdafaasının fazla ça
lışması karşısında kor hattı
mızın da iyi idare edilmemesi 
yüzünden bir türlü neticeyi 
değiştirmeğe muvaffak ola
madık. 

39 uncu dakikada lehimi
ze verilen penaltıyı Cemil 
kaçırdı. 43 üncü dakikada 
Uşak müdafaasının hatasın
dan istifa~e eden Fuad bot 
kaleye soktuğu bir golle bizi 
mağlubiyetten kurtardı. Dev 
re beraber bitti. 

ikinci devrede beriki ta
kım da sayı yapmak imka
nını bulamadılar. Bizim ta
kımda yapılan tadilatlarda 
bizi beraberlikten kurtarma
ğa kafi gelmedi. Oyun 1 - 1 
berabere kaldı. 
Takımın en bozuk yen 

merkez mahazım mevkii idi. 
Hernedense buranın tadili 
istenmedi. V ahabsız İzmir 
muhtaliti bundan fazla bir iş 
yapamazdı. Netekim yapa
madı. İzmirin bugünkü ida
resi devam ederse yakında 
Kiltahyaya da mağl(ib olaca
ğımız muhakkaktır. Uşaklı 
gençlermizin dünğü muvaf
fakıtli uyunlannı candan al
kışlarJz. 

Dr. Behcet Uz 
Şarbay doktor Behçet Uz 

dlln akf&lll Çeımeye gİtmİf 
,. buıtm cl6D1Dlfllr. 

1 TEMMUZ 

Mazot 
Bulundurmak 
Mucburidir 
Sarbaylık ve aajhk direk: 

törlüğü sivrisinek mncadelell 
namına her evde çukur ve 
havuzlara mazot daknlmeıi, 
mazot bulundurulmasını mec" 
huri kılmııbr. 

Genel saglık namına gO· 
zel ve ayni zamanda yapıl· 
ması da çok kvlay bir ted· 
nir. 

Fakat geçen sene ittihaı 
olunan bu tedbirden hemeD 
pek çok evin haberi bile yok. 
Böyle bir karar ve mecbu· 
rinin mevcudiyetini ceza ih
barnamesi alınca öğrenenler 

vardır. 
Şarbaylık, b6yle genel 

sağlık ile alikadar bir iıte 
halkı evveldenikaz ve teı.vir 
ederse kanaabmızca daha 
iyi neticeler elde edebilecek· 
tir. Yine tekrar edelim ki, 
bu mecburiyeti bilmiyenler, 
bilenlere nisbetle pek çoktur. 

Yamanlar 
Suvu 

Bugün Eveler Su 
Alacak 

Onbet gündenberi devam 
eden Yamanlar su teıiıab 
kabul muamelesı nihayet bul 
muş ve verilen rapor üzerine 
abonalar bugünden itibareD 
su verilmesi karar albna 
alınmtftır . 

Susuzluktan çok aıkınb 
çeken Karııyakalılar, bagtbl 
suyun akıdılmuını heyecanla 
beklemektedirler. 

Bir yanğın 
Dnn ismet paşa mahalle• 

sinde Sakarya çıkmumdı 
lsak isminde bir adamıD 
evinde yanğın çıkmıı ve iki ~ 
ot minder yandığı halde he• 
men s6ndürnlmllştl1r. 

Yapılan tahkatta e~l\ "t-> 
yası 1000 lir. ıigorlahdır. 
Bu yüıden tahkikata de•alll 
edilmektei r. 

Yamanlar 
kampı . 

Verem mt\caclele cemiyeti 
emrinde bulunan Y amanlat 
kampı 5 temmuzda açılacak' 
tır. . 

Havasının fevkalidelijt 
meşhur olan bu kampa bO 
sene rağbet büytik olacakbt 

Hususi ders 
Almak isteyen hk, Ort' 

ve Lise derslerini bergtıı' 
müsait vakıtlerde istenil8' 
yerde, az zamanda bn,. 
bir gayretle ve gayet elıveıı 
surette herhalde mqyaffa~ 
etmeği taahhnt ve temin e 
muallim. __ A 

Memleket Haıtaneıi ,.., 
tarafı Arap furunu caddeti 
arkası Yağcılar sokaİJ nu 

mara 12 Arif Okurer 

Tecrübe 
Görmüı 
Bir muhasib iş arıyof 

Hesap ve idare ifleriod' 
büyük tecrilbeler rınolt 
mliteaddid memuriyetler .,,r 
miş bir zat mntevui bir .,,,1 
aşla iş aramaktadır. ~ 

(Halkın Seai) lclarelwafl'!.i 
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