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ELEN KABiNE BUHRAN 
c Anlaşmazlık yüzünden 

Elen kabinesi cekild 
T h ·ı T hl• Kimler V ersi 
.1 a mı - .1 a ıye Vermiyecek? 

oo Finas bakuhj'mclan all-
Ylrmİ iki Temmuzda topla- kadarlar• iki bildirim sel-

• • mİftİr. Bunlardan birinde 
nacak komısyon tanfede kazanç makaadile "' ....... 

, 
--------------...00 .. --------------

• A olan kullblerin kazaaç wer-Kondilisin hariçte kalacağı yeni bir kabineniw- tenzılat yapacak giaine tabi tuttıhmyaold-a, 
E ı 1 d . 'b ı ı . d 1 . d b .. diöerinde de una•t •ldı ı y ü ayın anıtı aren tat- erı uçuz ur. zm;.r e u uc- • a...-

bikine başlanacak tahmil ve retler daha yüksek olmakla seler tarahndan. . 
tabliye tarifelerini tetkik ede- beraber gene tahmil tahliye miidllr muavinlerile ımsa at• 

~ tewkilinden bahsediliyor krallık iflas mı ediyor 
Atina . 9 ( A.A ) - Ati- si lizım geldiği ileri ~ sürUI- rime göre ve milletin giive-

Ajanaı telefonla bildiriyor: 1 meksedir. (Sonu 4 üncüde) cek olan liman tarife komis- ücretlerinde mühim tenzilit maya sallhiyattar olaalar ft• 
Bqbakan B. Çaldvis bu B. Çaldaris meclis karşı· yapılacak ve yeni tarife ha· rilen yevmiyelerden iç Bn-

yonu 22 temmuzda liman iı- zırlauacak tarife ile bu ten- sının muvazene ver,W.d• alqam saat 19 da kabine- sında plebisitin samimi olma
leri genel direkt6rlüjtinde zilit eyliilün ilk glinlerinde muaf tutulması ilzam ıelditi 

GENERAL KONDILIS 
ma aılftere iıtifaaqu cuaıur: 

·~~ • taeeektlr. c .... 
1il'tını Zaiaiain yeni kabi
neyi kurmak için tekrar B. 
Çaldarisi memur edeceğine 

biç fllbbe yoktur. Bu arada 
yeqi bllk6mete pmeai için 
Koa4lliı aetdinde tetebb&a
ler yap~. Fakat bu te· 
pb&lalerin sonucu daha bel
li deii)dir. 

Bay Makaimoı, Peımeıot
ta Ye Ran.tn yeni kabineye 
sirec:elderi muhakkak görill
.Diektedir. Fakat uıl ·mesele 
Kondiliain pip girmiyeceği
ni bildirmektedir. 

Sl,Jual uygunsuzluklar hak 
laatla hiçbir endife yoktur. 
B~ ilkede baysallık var-
dır. Kara ve deniı kuvvet
leri laGkAmete bayn olup kar• 
...... takarmak hususunda 
hiçbir efilim g6ıtermemek
tedirler. 

Atina 19 (A.A) - Havu 
Ajen•mtlan: 

Krathfın illaanı iatiyen na
mlann Ye bilhaua general 
Koadilis ile B. Teotokiain 
bqhabna baı vurarak cu
marlwk .._jjmine bağlı olduk· 
larinl iclcJla eden bakanlann 
yani iç bakanı B. Ralliı ile 
ujhk kurumu bakanı 8. 
Kirkoıun kabineden çıkanl
.Wannı iatemeleri üzerine 
kabine bubranıJçıkmııhr. Bu 
ilteje ıebeb olan bir cins 
mtltecania bir bale ıetirime-

Telef on 

No. 

3882 

sı için blebisit sıralarında 
hükiimetin bitaraf kalacağını 
bildirmiş olduğunu hatırlata
rak bu isteği kabul etme

toplanaeak .. görllşmelerine tatbik mevkiine konacaktır. bildirilmiftir. 
bathyacakttr. P;ıı 1111~.~ P~ ~ ~ ::--: 

Söylendiğine göre Türki· 
yede tahmil ıre tabliye ücret-miştir. 

Atina 19 (A.A) - B. Kon- leri en ucuz olan Mersin li-
dilis ile 8. Teotokisin çekil- mana tarifesi esas tutulmak 
meleri dolayısile kabine isti-... , üzere bütlin Türkiye liman-
fu1nı veamittir. Cumur baş- ı laranda ve lzmirde de tahmil 
kanı y~ni kabineyi kurmağa ve tahliye ücretleri önemli 
8. Çaldarisi memur edecek- surette indirilecektir. 1stan-
tir. bulla lzmir tahliye ücretleri 

Atina 19 (A.A) - Gaze- arasındaki fark şudur. 
tecilerin sorusuna cevab ve-
ren B. Çaldaris şöyle demiş- lzmir .limanında muhtelif 
tir: eşya gruplan ıırasile 75, 150, 

Kabineyi ken4i telakkile- BAY ÇALDARIS 200, 250, 290 kuruttur. 
lif,_ il r., e s s s s istanbulda 75, 135, 225, 

l
~L e B l k 215 ve 37i kuruştur. 
Rl u gar as eri Mersi~ limanda İfçİ ücret-

bize sığındı Ma'!isa 
----------- 0000 -----------

askerler Varnada arasında 
tevkif at yapılıyormuş 

lıtanbul..(Ôzel) - Son gün- · _ . ~ , - , 
lerde Bulgar sınırında_ Tü_rkil . 
yeye sıgınan Bulgar askerle-; 
rinin sayısı gittikçe artmak-! 
tadar. :sınınmıza gelen Rad
kof ve Dimitriyef adında iki ... 
BuJıar deniz askeri lstanbu-~ 
la getirilmiıtir. 

1 1 Bunlann söylediklerine gö
re, Varnadaki Bulgar deniz-. 
askerleri arasında r kuvvetli:. 
komünist propagandası gö
rillmllş ve egniş miktarda 
tevkifat yapılmııtır. 

Bu arada bazılan "71dağlaral 
kaçmiılar, bir kısmı!da sıı;;;:: 
lanza kadar gelmişlerdi;::. 
Gelen Bulgar aıkerleri Mid-
yeden buraya getirilmişler- 'f evkif :edilenler arasında 
dir. Bunlar Tlirkiye sınırla'°i--;- eski Bulgar başbakanı 
dışansına çıkanlacaklardır. GORGIYEF 

m ti - m_m :_* m •m •mn•m• 
~Metresini vurdu .... 
Kadının yolunu beklemiş ve 

kamayı çekince ••• 
Dlhı sabah saat on birde ı kendisinden ayrılan İbrahim 

Kemerde tanzifat hanı arka- kızı Emineyi uzun bir kama 
smda bir cinayet olmuttur. ile dört yerinden ağır suret-

Ali oğlu Fadıl adında biri te yaralamııtır. 
iiç yılclanberi metresi olam Tahkikata g6re Fadıl Emi-
ve on beı giin evvel arala- nenin yolunu beklemiı, ka-
nada çıka kavta iberini - Sonu 4 Oncftde -

Futbolcuları 
Geliyorlar 

Manisa Sakarya futbolcu
Jan Altınordu takımile bir 
maç yapmak üzere yarın şeh
rimize geleceklerdir. Mani
salı sporcular yarınki karşu-
laşmayı son derece ehemmi
yet vermektedirler. Sakarya 
takımı bugün Manisanın şam 
piyonudur. 

Yine bugün için de Altın 
ordu İzmir şampiyonu vazi
yetindedir. Federanca fevka
lipe bir karar abnmazs bu 
iki takım Ağustos ayı·içinde 
Aydında yapılacak Türkiye 
grub birinciliklerinde karıı 

karşıya geleceklerinden bu 
maçın ayrıca bir hususiyeti 
vardır. Bundan baska yann
kt karşılaşma bızi Manisa 
sporculann kuvvetini de gös
terecektir. 

Maniıablann iddiasına gö
re Albnorduya yenilmiyecek
lerdir. Altınordu erkinıbar-

biyesi namile maruf bay bo
ca Mebmede göre de en az 
4-5 gol farkla yeneceklerdir. 
Her halde yann önemll bir 
maç olacaktır. 

Altunorduda kuvvetli bir 
oyun oynamağa ve şerefini 
muhafazaya karar vermiıtir. 

iki tarafa da temiz bir 
oyun oynamalarını temenni 
ederiz. 

lııuıll "' lıWıf - - B 

ÜÇÜNCfl MURAT 
Safiye Sultan 

OSMAN OGULLARI TARiHiNiN EN HAŞMETLi VE 
KANLI SAFHALARINA DAYANAN .. TARIHT ROMAN 
~~~~~~~~~---~ 

- BiRiNCi KISIM -

Duce Bafu, Adiryatik hav- ı idi! 
zasında hasıl olan bu yeni 
durum üzerine, evvelce Ve
nenikte bırakmış olduğu sev
ze ve kızını Korfuya davet 
etmişti. 

işte!. Büyük kalyon, bu 
ana ve kızı Venedikten Kor
fuya götürmek için, mevsi· 
min ilk müsaadelerinden İl· 
tifade ederek yola çıkmqb. 

Ne kadar yiiksek rütbeli 
olursa olsun bir ana ve bir 
kızin Venedikten Korfoya 
götürülmesi için bu kadar 
kuvvetli bır harb gemisine 
ue lüzum vardı?. Diiıtlnmek 
bir feydir. 
Vakıa Osmanlı htlkümetile 

savaş hali yoktu; civar hıria· 
tiyan hiikômetlerile de sulh 
ve dosltluk vardı. Faka •.. 
Barbarosun torunlan, Çanak 
kale boğazından ta Septe 
boğazına kadar büttln Akde 
nizcle faaliyette idiler. 

Bu büyük denizin hemen 
her koyunun ağzında, batti 
her dalguının ardında bir 
Türk konan gemisi saklı 
idi. 

Küçilk, fakat çok seri, 
kullanııb gemilere, Galerile· 
re malitıt olan Tllrk korsan
lan, yabancı ve Hıriatiyan 
ticaret ve batti harp gemi
leri için daimi bir tehlike 
idiler. 

Ttirk korsanları hakikaten 
yaman yi;itlerdi; banlar için 
top ve tllfek, ok, yay veya 
1D1zrak, nihayet 6liim bir 
biç demekti. 

Bunlara Serdengeçti ismi, 
ölllm ve dOşman karııaınclaki 
pervasızlıkları dola}'llile ve
rilmifti; Ve... Tam yerincle 

Bu alullara mpyaa ceaa
ret uyeainde klçlclk bir 
Tllrk konu gemİIİllİll, ko-
caman barb Hfiaelerim bile 
zabtetdiği her valut ı..ı• 

- Sonu 4 .. dide -

Filiirya habralanndu: 

Spor ve deniz 
F . v · 



Sab1fe 2 

Türklerle Karşı Karşıya 1 
Yazan: Türkçeye Çeviren: 1 

ANRI FÖY REŞAT SANLI E 
~sı -101- ı~~f9~~ 

Kışın gelip çatması Fransızları, yer altında 
bir şehir vücuda getirnıeğe n1eL bur etnıişti 

TÜRK BATARYALARININ ı leri geliyordu. Birdvud hep-
KAÇIRDICI FIRSAT sindee genç ise de terbiye 

12 Teşrinisani - Lord ve liyakat itibarile digerleri-
Kiçner geldi. Biz avluda gö- ne faikti. Lord Kiçnere ben-
rüşürken uzun boylu olan ziyen Davi, bunun erkanıha-
Lord ve yanında Geral Brü- biye reisi Bayi ili.. vardı. 
lar geldiler Generalin kaze- Bunların arasında tanıdığım 
mati civarında parçalanmış bir sima daha mevcud: Mısır 
olan büyük Türk topunun İngiliz kuvvetleri başkuman-
yanına gelince rampaya çık- danı geaeral Maksvil. Bunun 
tılar ve dürbünle Aşya sahi- Çanakkelede olduğunu bil-
lini tarassuda başladılar. in- miyordum. İhtimal raporunu 
tepedeki Türk bataryalan vermek üzere maraşal tara-
kenc:lilerini dos.ça süzenleri fından çağrılmıştı. Mısırda 
göremiyerek büyük bir fırsat bulunduğum zaman Kahrenin 
kaçırdı. Lordla General av- en tanınmış simalarından biri 
luya gelerek sahile ve iske- olan Kiçner, Vatson, Maks-
leye gittiler. Lord Kiçner vel, [Elcezirenin -Kahrenin 
seferi elbise ile idi. Haki karşısında bir ada olup Av-
ceket, kilot, cizme, san ma- rupahların gezme yeridir- te-
nevra kemeri nezzüh ve spor hatıratını 

1911-1912 senesinde ken- uyandırdılar. 
disini Kahrede komiser ol-

Kasrı Dübara sarayının 
duğu görmüştüm. O zaman- - Kahirede İngiliz fevkalade 
danberi biraz şişmanlamış 

komiserinin dairesidir - şim-
ve yürüyilşü ağırlaşmıştı. diki misafiri olan Sir H. Mak 
Arasıra butusıuna dayanıyor Mahan bu muhariblerin ara-
•e farkohmmıyacak kadar 
hafifçe topalhyordu.:Bununla 
beraber 66 J&flnda olmasına 
rajmen ~ne fevallde dinçti. 
Ômrihıiln çoğu Hindistanda 
Sudanda ve cenubi Afrikada 
ıeçmi.ştir. 

Evvelce gördüğüm ve ha
bnmda kalmış olan siması 
daJiflllemişti. Temel direği 
gibi kalın kalın bir boyun, 
göze çalkan çizgilere malik 
bir baş, kalın ve dGşilk bı
yıklar ve yakaladığını kolay 
ca bırakmıyacak gibi görü
nen kvvetli bir genç. Yanın
da •aktife Mısır Hidi•inln 
yaveri ve şimdi iskele mev
kiinin kumandanı olan kn
çilk miralay Vaıon yürüyor. 
Talih onu bu sabah eski ku
mandanile buio,turdu: 

Bunların arkasında lngiliz 
mıntakuınm bütiin general-

~ 11'!'11 ,.!il ~ 

... ~ ~· ''""'' ııe.ı 

sında tezad teşkil etmemek 
için askeri üniformasını giy
mişti. 

Ceneraller grubunu iskele 
ye kadar takib ettim. Orada 
bunları lmroza göndermek 
için bir yat bekliyordu. Lord 
Kiçner iri vücudunu hafifçe 
iğerek Ceneral Brüların elini 
samimiyetle sıktı. Ben ele son 
defa olarak hepimiz için 
muyaffakiyet temenni eden 
e iralay Jirodonut teşyi et

tim. 

Mukadderatımızı tayin ede
cek olan zatın bugünkü tef
tişi kısa idi. İngil ız cephe
sinde neler gördüklerini bil
miyerum. Fakat bizim cephe 
mizi dolaş nadı. Ancak bir 
saat kadar ordugahın bir 
kısmını gördü. 

- Arkası Var -
r+_J r .... 1 .... , .,. E:. lıİuııl 

Bay Titulesko Her fiyata 
Rusyayamı 
Gidiyor? 
Perağ, [Ô.D) Çekoslo-

•ak o,, Bakanı Bay Beneıle 
yakından ilgisi olan bir ga
zete Romanya Dış işleri Ba
kanı Bay Tituleakonun ya
kında Moskovaya gideceğini 
haber vermektedir. 

Gazeteye göre Bay Titu
lesko Moskovada Sovyetlerle 
Romanya arasında bir and
laşma imzahyacakbr. Bu and
latma harb çıktıği takdirde 
Sovyet ordulanna Romanya 
topraklannc:lan geçmek hak
kını verecekmi. 

Avusturya ı 
Başbakanının 1 
Sa~hk durunıu f 

Endişe uyandırdı 
Viyana (Ôzel) - Başba

kan Şuşniğin sağlık durumu 
ciddi endişeler uyandırmış
br. Başbakanın rahatsızlığı
DID evvelce zannedildinden 
daha ağır olduğu anlatılmıı
br. 

Acele nıiizaycde ifc:ı. satış 
Önümüzdeki Pazar günü 

yani Temmuzun yirmi birinci 
günü sabahleyin alafranğa 

saat onda Karataş tramvay 
caddesinde salhane iskelesin
de (321) numaralı hanede 
birçok lüks mobilyaiar bilmü
zayede satılacaktır. 

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 aaab, storlar, halı kilim 
ve seccadeler ve sair birçok 
lüks mobilyalar bilmilzayede 
satılacaktır. Büyük kardicalı 
ıbrahim bey hanında Emni
yet müzayede salonu mndn-
riyeti. · l>: 2 

( Halkm Seli ) 20 TEMMUZ 

Kostantinin aşkı .0ETİlfNtNci Klzı 

c.fio~ "* 

ÇAKICI EFI 

---------------------------~ oo-------------------------------
Es ki Yunan kralı sevgilisine 
yazdığı bir mektupta Türk

lerden nasıl bahsediyor 
Dünkü sayımızda eski Yu

nan kralı Kostantinin. paren 
ses "Ostheim"a yazığı aık 
mektublarının lllustratton 
mecmuası tarafından neşre

dildiğini haber vermiştik. 
Eski kralın bu mektubları 

kısmen prensese hitabeden 
muhabbet sözlerini kısmen 

de siyasa bahislerini taşıyor. 
1912 senesinden 1923 se

nesine kadar geçen on bir 
sene içind, muhtelif tarihler
de ve başka başka yerler
den yazılmış olan mektublar
da, Balkan habine ve milJi 
mücadeleye ait bazı kısımlar 
da bulunmaktadır. 

Kostantinin gizli emelle
rini, Türkiyeye ve Tilrkler 
hakkındaki dütüncelerini bü 
tün çıplakhğile gösteren bu 
mektuplar, bir kadına hitap 
eden mahrem muhabbet mek 
toplara olmak itibarile bir kat 
daha 1önemlidir. 

Okoyucularımızı çok ilgi
lendireceğini umduğumuz bu 
mektupların, bizlere aid olan 
bir tanesini aşağıya nakledi
yoruz: 

Tatoi 1 Birinciteşrin 1912 
sah 

Sevgilim, 
Seferberlik bütün şiddeti 

ile devam ediyor. Halk, va
ziyeti çok iyi karşılıyor. Bü
tün esnan erbabı, büyük bir 
hüsnüniyetle gelip kıtalarına 
kaydolunuyorlar.Ahalide ses
siz bir ve ciddi bir heyecan 
var ki, iyi alamettir. Meğer, 
benim hiç bilmediğim bir as
kerlik şöhretim varmış. Vi
layetlerde, balkın, benim için 
" horra ,, bağırarak kıtalara 
yazıldıgını söylüyorlar. Bu, 
insanın koltuklarını kabar
t cak bir şey olmakla bera
ber, benim vazifemi güçleş
tiriyor. 

Çünkü, lif aramızda, Av
rupalı manasile ordu dene
cek gerçekten bir ordumuz 
yok. Elimizdeki kuvvet, da
ha ziyade ır.ilis kuvvetidir. 
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısanda 

Kiralık 
Evler •• 

- " -

Karantinada Cerrah Meb
med efendi sokağında 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 
mllracaat edebiilirler. 1 -6 

Böyle bir kuvvetle, Türklerin 
talim görmüş kıt' alarına karşı 
ve bilhassa kendisile oeraber 
doğan disiplini ve dininin 
telkin ettiği şeylere karşı 
beslediği sarsılmaz iman yü
zünden dünyanın en iyi as
keri olan Türke karşı harb 
etmek kolay birşey değildir. 
Gerçi, biz Hıristiyanlara da, 
dinimiz, vazifesini yapan ve 
vatan uğrunda ölen insanın 

cennete gideceğini söyler 
amma, bana kalırsa, biz bu 
vaide daha az inanariz. Türk
ler, ölümden hiçbir korku 
duymazlar, tikkı Japonlar gi 
bidirler. Bu ise muazzam bir 

- 30-

Bantçı oğlunun kelli; feDi 
kavası güme gitti 

- Hey ... Bana bak. Pis teysiri başla11111tı; karanlık-
kerata.. Ben Çakıcının ad~- lardan silAJı4. efeler birw bi-
mıyım, fabrikayı sardık. stni rer -~ Çlk•aja IMİll-
şurada temizlemeğe geldim. ladı. 

Dedi, bir ıslık çaldı. Bir silih patlaW. koca 
Şu ande fabrikanık ön~n- kavasın: 

de husule gelen sahne ko- - Panayam•! !>gerek yü-
mik olduğu kadar da feci zükuyu yere yuvarlandığı 
idi. Fabrikadı:n çıkmıt olan görüldü. 
lann bir kısmı amele bir kıs Bu silih aelİ, fabrikadaki-
mı da katiblerden idi. Bun- lerin hepsinin kısa fasılalarla 
ların re men kabadayılık ile dıtarıya fırlamuma sebeb 
alika~arı. yoktu. F~kat kaba- oldu. Ayni zamanda da fab-
dayılıgı ıle herkesı bıktırmış rikanın önünde efeler ada-

kuvyettir. ,, 1 d 1 k 
-·--- o an, usan ırmış o an avas makıllı belirdiler. 

• efendi, pek fena bir mevkie Fabrikanın amelesi ve Rum 
Ingilterenin düştü; belindeki çeşitli silah- katipleri icin şafak abn .. 

lardan - anlaşılan bir - en bire demekti. Her biri, vicdanının 
Akdeniz begenmek kudretine malik körlüğüne ,are, titriyordu. 

olmadığı için - hiç birisine En az korkan amele idi. 
filosu el atmadı, atamadı. Budların ne Çakıcıya ara-
Belgratd (Özel) - lngilte- Herifin ayakta duramıya- yacak paralan, ne de Çakı-

nin Akdeniz filosundan üç cek hale geldiği aşikardı cıyı kendilerine difman ede 
k b Kan tamamen kalbine bil- cek r!enalıklan yol.&..· k••di ruvazör ir vis amiral ku- n •~ut -

d d cum etmiş, bilki de çenesi, hallerinde adamcıklar ele-
man asın a olduğu halde dili de tutulmuştu. 

Yugoslavyamn (Split) lima- Bu sırada ıslık sesinin de mek ! 
nına gilmiştir. lngiliz gruva- 9i • Efe, uzayan işlerden hot-
zör1eri 21 topla Yugoslavya F 1. J lanmudı, her işin ima 701-
filosunu selamlamışlar ve Yu- arsız Spanyo dan g&rillmeaini ist~. Ba-
goslavya filosu da ayni m~- Hududunda nun için; burada klçlk 1tir 
kebelede bulunmuştur. lngı· mahşeri andıran ba yerde 

liz filoeu on gün kadar Yu- Hadiseler işiH°:~tMau~tafaya: 
goslavya sularında kalacaktır. 

20İlkteşrin 935 
•• •• pazar gunu 

MEMLEKETiN HER TA
RAFINDA GENEL NÜ

FUS sAYIMı YAPı 
LACAKTIR 

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

2 - Numarasız binalarda 

oturanlar hükumete haber 
yermcğe mecLurdurlar. Otur
tuğu bina numarasız olduğu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve si
len ve kaldıranlan için para 
cezası vardır. 

Başvekalet istatistik 
Umum MüdürJiiğü 

-· 
MANİSA Asliye Hukuk 

Mahkemesinden : 
Msnisanın Saray mahalle

sinden İsmail Hakkı kızı Bah-
riyenin Manisa"lm Kara oğ
lanlı köyü kooperatif katibi 
İsmail oğlu Mehmet Lutfi 
aleyhine açtığı boşama da
vasında Mehmet Liitfinin ika
metgahının meçhul olmasma 
binaen ılinen tebliğat yapıl
mış ve gelmediğinden gıyap 
kararı tebliğine, mabakeme 
11/9/935 Çarşamba gününe 
bırakılmış ve hukuk usul 
mahkemeleri kanununun 402 
inci maddesine tevfikan beş 
gün içinde itiraz!a mahke
mede bulunmak aksi takdir
de 402 inci madde mucibince 
bir daha mahkemeye kabul 
olunmayacağı ve gıyap ka
rarının bir nüshasının mah
keme divanhanesine yapıştı
rıldığı tebliğ yerine ilin olu-
nur. 2179 

Paris {Özel) - lapaya - Şu Aleka denil• herif 
Fransa hudundiında gümrük kimse hele bir an da girelim, 
memurları arasında bazı hi- dedi. 
diseler cıktığı habar veril- Hacı Muatafanm kart Wr 
mektedir. Fransız ile lspan- kasabı andıran ıeai gllrledi: 
ya arasında tecim konuşma- - Ulen kopiller ••• içinizde 
larının durması üzerine Is- de Aleko kimse beri geJ.in .• 
panya haduclJarı kapanmış, kendisine piyango dlftill 
İspanyonların Franaaya gaç- dedi. . 
mesi hasak edilmişti. Fran· Fakat biçl»ir kimse beri 
sızlar da mukabele olmak gelmedi. 8U1111D ll&erilae Ha-
üzere Fransız hudunnu kapa- cı Mustafa: 
mışlar, ayni tedbirleri almıı· _ Eh .. Bu kadar cil•e ol-
lardı. maz garik!.. Haydi ıu beri-

Hududda çıkan hadiselerin fi meydana itiyerilal diye bir 
bu yüzden olduğu anlqılmıı- daha seslendi. 

tır. Ve ..• Fabrika kltipleri iç-

Yeni Adam 
Yazıları gençleri ve egir

menleri alakaciar eden bu 
kültür gazetesinin 81 inci 
sayısını mutlaka okuyunuz. 
Değerli ve meraklı yazılar 
arasmda şunlar vardır : 

İsmail Hakkı, Bu böyle 
surup gidecek mi? Pierre 
Ouint, Almanyada yeni bir 
sosyete anlayışı. Kültür tet
kik ve tenkitleri. İzzedin Şa
dan, Lavvrence'in mezar ta
şına. Julie Renda, Edebiyat 
ve Kominuzim. iffet Ömer, 
ilk önce yolumuzu açalım. 
Nurettin, Allah nedir? Yeni 
Adam çocuklarınazın ve ta
lebelerinizin eline verebile
ceğiniz kültür gazetesidir. 
~ "'!!!!!' 3 

İzmir Birinci içra memur· 
luğunndan: 

Gazetenizin 11 haziran935 
tarih ve 2495 sayılı nüsha
sında ikinci sahifenin ikinci 
kolonunda .Mehmed Alinin 
Osman Nuriden alacağından 
dolayı ikinci artırması 28-7-
935 pazar günü yapılacağı 
gösterilmiş ise de mezkôr 
artırmanın 29-7-935 pazar 
tesi saat 11 de icra kılına
caiı ilin olunur. 

lerinden birini meydana çı
kardılar : 

- işte! Aleko Kaanaki 
budur! dediler. 

lıte asıl şafak Alekoda 
attı; o kendisine gelen mek· 
tubu habrladı, Çakıcının bir 
darbeaine uğradığını anladı. 
Çarkıa Maryaya: 
istediğin adam bu mudur? 

Diye sordu. 
Marya, zaten Alekoyu ilk 

andan beri tammif, hiclcl•t 
ve heyecanını zaptedemiyor
du. 

- Efem budur. Ma.aacla 
dermisin? ... 

- Anan sndn gibi .aana 
bağışlıyorum. Ne iaferseo 
yapabilirsi ... 

Bu müsarde üzerine değir
menci kızı Marya ileri yörü
dil. Alekonun ta kaJ'fııına 
durdu. 

Eeeb ... Aalçak herif .• Beni 
tanıdın deiil mi? Dire _.,,.,_ 

Aleko. genç kızı da g6-
rünce büsbütün fenalqb; 
demek ki kendisine gelen 
mektub bir ihtardı. Bu mek
tubu alanca lzmiri t>o.laP 
idi hiç birşey olmıyacakb. 

Marya sözüne devam etti: 
(Arkuı .... ) 
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Y~zın hu~ltıcı. ~ünlerini neş'~ ve .eğlence ij\ 

ıle geçınnek ıçın her yere gıClchılecek M 
eyi bir elöise )'aptırınız ı 
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Size en tık ve biçimli elbiseyi dikecek yegane terzidir [~ 
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• 
Saygı değer yurddaşlar 

HALK: Traş bıçağını ve makinalarını her satıcıdan israrla 
arayınız. 

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

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

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

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

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

S "f 

o -· .qı .. 

( Halkın Sesi ) 20 TEMMUZ 

ALE DAR 
Eski kafalı yubazları, nizan1, intizan1 isteıniyen kafalı dun1anlıları nasıl yun1ruğu altına aldı. 

Karakuvvetin, şın1arrnış bekciJerin başına geçen Kabakcının başını nasıl hır ot heğhesinin 
ıçıne sokturarak zanıanın sadırazannnııı önüne fırlattı? 

ALE_ DAR 
Babıalinin barut mahzenini kendisi ile birlikte .nasıl uçurdu? 
I~ (jJ:Ti • Jt-'~ • 
Tarihin hu çok nıeraklı, çok hevecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanıı sat hasını 

J 

( Halkın Sesi ) nin birkaç güne kadar basıb okurlarına 

Yalnız /100} Para 
Mukabilinde dağıtacağı ( 32 ) sahifelik resimli kit abda 

merak ve heyecanla okuyacaksınız 
( Halkın Sesi ) tarihin. i l i nı ve f cnnin, edebiyatın en değerli kitablarını hülc?ısa 

( 100 ) para nıukabilindc okurlarının bilgilerini artıracak, 
kütübhanclcrini zenginleştirecektir 

ederek 

Ucuzluk Sergisinin ~e~tı~r~ 
VE 

Büyük Tenzilatı 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlarmızı, 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 Ser~imize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. I• iatlarımız çok cuz olmakla beraber pa
zarhklık fyorulmadan tuhafiyeye aıt bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir bepk işinize yaramıyacak 

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

:~1c*~:t1c*~****i*~~~ 
TA yy ARE SİNEMASI T3~~iD 

BUGÜN 
İki büyük filim oirden 

1 - Gönül Tuza 
~ FRANSIZCA sözlü ve şarkılı büyük filim 

i ZABIT N AMZETLERI 2 -
sözlü ve şarkılı ALMANCA filim 

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

ro~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 

Z Satışlarnnız her vakıt nnıhayyerdir M Ü J D E 
;: ~ ~ılı·~lıjıı &ıti~'l!t.. ııl:ııtıı!IDbı 't • iıtıııı•ıtı lı!lıdlıııı8ııt11116!1ıı~tıdlıı~ 

~ = Tilkilik Biçki Yurdu S Çeşme Ilıca ve Plajlan se-
~ : M Ü e s s i s i : 1 ferleri ba~Iadı 
.+ Zehra Hasan w -s 

~ Barut Hanından yalnız Pazar günü hareket saatları: 6,30-7,JI 
~ Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul ~ 8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 1 50 kUl'llfblr. 
C ~ edili, bir senede biçki, dikiş . öğretilir ve ~ Ayrıca fazla malômat almak istiyeliler her zaman 2948 
... tıj . Maariften musaddak şahadetname verilir ~ Telefon numarasına müracaat edebilirler . 
.+ (i ikinci şube tatbikat sınıfına; terziliğin en ince nok- ~ BiLET SATIŞ YERi· ı· · d 8 t H d Nee11ı· 
.- E1 1 .. v t k - b" . . b 1 .1 a • zmır e aru anın a ... ~ ta arını ogre me uzere, ırıncı şu e mezun arı ı e o !!?F" • • • • • • • • • • 
~ ~ derecede dikiş bilen, makss. ve biçkiyi ilerlermek isteyen g Lıvantalı lbrahımden bıletlerınızı temın ederıınız. 
S:: J Ba~anla~a ~ .ay z~rfınd~ .prati~ .. ~ak~~· kadın ve erk~k it BU FIRSATI KAÇIRMA YINIZ 
!! ~ elbıselerı bıçılmesı ve dıkılmesı ogretılır makastar yetış- ~ 

o:,~:~·:v:':':':;:<·:,:,: .. -: .. g @ tirilir ve diploma verilir. it M~.ı• 
" Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç ~ ~ G l kl e e e 
~~ dört ayda göstermek suretile talebeler de kabul edilir ~ ~ o·· z u·· enn ı '!Ilı 
( i Düğünleri olan Bayanlara birçok yerleri, çarşıyı do- W ~ 1.1· 
: laşıp yorulmada? bir ~efa Yurdu. z~yaret.leri ~ca olunur , ~ • v • - -

.. Yurdun atelyesınd~ cıh~z ve ge~~nlı~ elb.ıselerı, kar~?la •• F ennı varlıgı ıle tanınmıs~ 
@ takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıparış kabul edılır il • . . . 
@ Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır • • HoJ çeşıtlı daıma ucuz satan ı._ -

~•''ıenıı••• ı:: ııı111.,ı•,n;• ... •••••••~ . 

Saat meraklıla
YUKSEL RAKISI 

Az zaman zarfında Kabadayı 
rakısı kadar yükselmiştir 

• S. Ferit Şifa 
Eczanesine 

müjde 
Hayatınızda saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 

defaya mahsus yaptırmak isterseniz bir defa mağazamıza 
Uiramaoır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 
Her nevi cep, kol, nıasa. divar saati nıe\'cut 

olup hediyelik eşya ... :ahi bu)nnnr. 
Fantazi gühik canıların heı· nuınarası 

gelmiştir. 
O dun pazarı Yol bedesteni Numara 47 

, TEKiN KUBiLAY 

-----
iDRA R T AHL İLİ 

Kimyager Abdüsselam Ak-
günlü Laboratuvarı 

Sağlık Bakanlığın müsadelerile 2 inci Beyler sokağında 
Beyler hamamı yanında 72 numaralı daireye geçirilmiştir. 

Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçrede Tedkikatı 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde İdrar ve kan 
tahlilleri KÜRI enstitüsünde Sınai ve maden tahlilleri üze
rine çalışan Kimyager A. Akgünlü her tahlili bizzat kendi
si yapmakta olduğu gibi sayın ctibbanın gösterdikleri lüzum 
üzerine hususi araştırmalar da yapmaktadır. 

Laboratuvar bergün sabah yediden 
gece ona kadar açıktır 

Tel efen : 2052 

Toptan 

• S. Ferit Şifa 
Perakende 

• Hükumet eczanesi Sırası 
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Kırmızılı kadın! 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~ 
Dilingeri Nasıl Tutturdu?. ---------0000 . 

Amerika Şehir Haydutları için Başbakan 
Erzurnmda Yunanistanda 

Neler Anlatıyor ? •• 
---'iJl'irl'ir __ _ 

-8-

Haydutlar şimdi bir de sıra ile 
bank soymağa başlamışlardı 

Firari on haydudun bu bir 
birini takib eden karakol 
basma ve silah aşırma hara
ketleri etrafa lcidden büyük 
bir pehşet saçtı. Bir kaç gün 
sonra da bir bankanın so
yulduğu haberi bir yıldınm 
tesirini gösterdi. 

Haydudlar mükemmelen 
silahlı oldukları halde. lüks 
bir otomobille, birer ıergin 
adam tavrile bankanın bü
yük kapısı önüne gemiş
lerdi. 

Bu bankanın ismi Milli 
Doyvang And Trüst bank 
idi. 

Haydutlardan bir ikisi ban
kaya girmişler ve memurları 
silahla tehdit ederek hep 
" elJer yukarı! ,, etmişlerdi. 
bütün 'haydutların her biri 
bir vazifeyi görmeğe başlaw 
mıştı, bir kısmı veznelerdeki 
ve memurların ceplerindeki 
paraları topluyor, diğer bir 
kısmı kapıda ve hatta sokak 
köşebaşlarında nöbetçilik ya
pıyorlardı. 

Bu işler çok çapuk bişti
rildi, baydudlar kendilerince 
en emin usul dahilinde ban
kadan çekilib gittiler. 

Bu vurgun onlara tam 
250,000 dolarlık bir kir te
min etmişti. 

İşin en şayan dikkat cihe
ti çetenin şimdi bir de sıra
halinde banka soyğuncaluğa 
girişmiş olması idi. 

Bu on kişilik çete ve oto
molil bir kasırga gibi bir yol 
takib etmekte ve önüne çı
kan bankayı soymakta idi. 

Bu kasırgaya Obayu'nun 
San Mari bankası, diğer ka 
sabanın bankası tutulmuş ve 

~ . ~ 

çete buJsayedc 62,000 dola( 
daha kazanmıştı. 

Sonuncu banka soy\ılur.ken 
kasabanın üç polisi hadiseye 
müdabelc etmek istemiş. Fa· 
kat bunlardan ikisi sğrr su
rette yaralanmış üçüncü de 
rshin olarak haydutlar tara
fından alınık götürülmüştü. 

Amerikada vaziyet, medeni 
bir memlekete yakışmaktan 
çoktak çıkmış idi. On kişi
lik bir çete, bütün Amerika 
zabıtasına meydan okuyabi
liyordu. fBu haJ, 3 - :5 kişi
nin cesaret ve ya küstahlı
ğına dayansa ehemmiyetsiz 
olurdu. Amerikada haydud
ları cesaretlendiren, haydud
luğu ilerleten bir çok başka 
sebebler vardı. Hakiki Ame
polisini en ziyade sinirlen
diren ve utanç içinde bıra
k n bilhassa bu sebebleridi. 

Yoksa... Hakiki bir polis, 
yerine göre ve kanunun ken
disine verdiği büyük kudret
ler sayesinde en cesur bir 
çeteyi bile durdurur ve faa
liyetten alalibir. Poliste, bü
tün milletin kuvveti vardır. 
Fakat Amerika polisi o za
manlar bu kudretten mahrum 
veya bu kudreti kullanamı
yacak halde idiler. 

Dilinger macerası takib 
edildikce bu sözlerin hakiki 
manası kendiliğinden mey
dana çıkacaktır. 

-1-
Dehşet saçan ])ilinger 

Amerika, üç beş haydut
tan başka herkes haydutlu· 
ğun aldığı bu en çirkin şekli 
milli bir hicap ve endişe ile 
karşılıyordu. 

( Arkası var ) 

Güzel sonunc 
' GümFÜk yüzde onlarından be-

. lediyelere düşen hisse 
Son sene istatistiklerine 

göre bütün Belediyelerin ok
turva varidatı (2,975,216) 
lira idi. Milli iktısadımıza 

aykın ve iç pazarların ile~
Jemesine büyük bir engel 
olan bu resim, medeni ve 
sıhhi ihtiyaçları pek çok olan 

Belediyelerimizin masrafları
nı karşılamaya kısmen me
dar oluyordu. Fakat mahzur
ları bu kadar çok olan bu 
resimin devam ettirilmesi 

her devrimi zapmış olan 
Cumhuriyet rurkiyesinde doğ 
ru olamazdı. Binaenaleyh Be
lediyelerin aldıkları bu resmi 

karşılıyabilecek yeni bir va
ridat bulmak lazımdı. Bu va· 

ridatın, hem tahsilinde halka 
zorluk ve zahmet vermemesi 
ve heni de milli ekonomi 
prensiplerimize uygun olması 
gerekli idi. 

lıte bu sebeplerden güm· 

rüklere yüzde on zam 
edilerek nüfoslarınak göre 
Belediyelerce dağıtılmak-

tadır. Bu suretle halk 
mükerrer vergi vermekten 
kurtumuş ve havayici za·· 

ruriye ucuzlamış ve beledi
yemizce okturvadan aldıkları 
gelirden daha fazla gelir el
de etmişlerdir. 

1934 Mali yılı içinde güm
rük yüzde onlarından beledi
yelerimizin hissesine düşen 

mikdar (3,434,231) lira (85) 
kuruştur. Bundan (2,637,946) 
lira (54) kuruşu nakden be

lediyelere dağıtılmış ve 
(537,686) lira 57 kuruşu yüz
de 5 borçları içiç ve (150,684 
lira 61 kuruşu istikraz eden 
belediyelerin taksitleri için 
ve 97,914 lira 13 kuruş da 
sair borçlar için tutulmuştur. 
Her nüfusa 925 knruş düş
mektedir. 

Erzurum 19 i(A.A) - Baş 
bakan ismet lnönü yeni ya
pılan öğretmen okulunu,has
taneieri, yönetgeleri gezmiş-

~--~~~--~~++oo .. ----~----~--~ 

Patı-astaki Kralcılarla Cum-

lerdir. 1 
huriyetciler arasında 

....... ~ ... 

İngil ~-Alman ! 
dostluğ\i 

çarpışmalar! • a 

Be.ıİin, [Özel] - İngiliz 
eski muharibleri lehine bu
gün de çok samimi teuhn
rat yapılmıştır. lngillzler harp• 
te 6len Alman askerlerinin 
meıarlarına çel~nkler ko"y
muşlardır, 

Öğleyin verilen ziyafette 
bir söylevde bulunan İngiliz 
Heyeti başkanı binbaşı God
ley Alman ve İngiliz ulusla
rının her alanda elbirliği ede
ceklerini söyliyerek demiş

tir ki : 
"İngiltere ancak bir defa 

Almanyaya düşman oldu ve 
onunlc- çarpıştı. Bu acı ha
dise bir daha tekerrür etmi
yecek tir.,, 

~tina . (Qıel} - So"n gün-
er&e rejim meselesinden do
layı Yunanistanın bazı yer
lerinde kralcılarla cumburi• 
yetç.iler era ında hüyük bir 
gergintik vardır. 

Bu yiizden doİaya Patrasta 
kraİcılarJa cumhuriyetçiler 
arasında kanlı çarpışmalar 
olmuştur. 

Son rejim meselesinden 
dolayı (Lirikon) tiyatrosunda 
bir toplantı yapan ve içlerin
de birçok komünist bulunan 
500 e yakın demokrat, de
mokrasi leyhinde birçok nu
tuklar söyledikten sonra da
ğılmıya başlamışlardır. 

Ayni saatta birçok Kralcı
larda Psilon Alanion cadde
sinde toplanmış bulunuyor
lardı. 

İki grubun karşılaşması 
üzerine, her iki taraftan çar 
pışmaiar başlamış ve bir az 

' sonra bu ağız münakaşaları 
şiddetlenerek, kavha etmeğe 
başlamışlardn•. 

İhHzami ih).lhahzaya me
,mÜr e~ile"n zabıta memurları 
kavgayı menetmeğe çalışmış 
lar. Fakat kuvvetleri kafi 
gelmemiştir. 

Umumi şekilde?devam ey
liyen çarpışmalar büyük bir 
panik husule getirmiştir. 

O civarda bulunan bütün 
mağazalar kepenklerini ka
patmışlar, ve ehali evlere 
kaçmışdır. 

Orada bulunan bir za Jit
ler kavga edenleri ayırmak 
için havaya silah atmağa 
başlamış pofüıler ellerindeki 
sopalarla vurmağa başlamış
Çarpışma 15 :dakika devam 
etmiş, bundan sonra zabıta 
kuvvetleri yetişerek kavgacıla 
n ayırmıştır.20 kişi ağır ve 
hafif surette yaralanmıştır. 

~ 

A vusturyada 
Yugoslavya için pasa
port viz<? edilnıiyor 

Viyana, [Ö.D] - Avus
turya zabıtası Yugoslavyaya 
gidecek olanlara vize veril
mesini yasak etmiştir. Bu 
kararın sebebi henüz meç
hul • bulunmaktadır. Bundan 
bir hafta evvel bir karar ile 

Garib bir iddia 
I Sözde Tü-;:triy;deki Yahudi

leri kovmak istiyormuşuz 
Avusturya hükumetine hiç Selanikte çıkan "İndepen-
bir vergi borcu Eolmıyanların dat ,, gazetesinin 13 Tem-
pasaportlan vize ediliyordu. muz tarihli sayısında, Kudüs 

Fakat şimdi her hangisu- : ten verilmiş şöyle bir haber 
retle olursa olsun pasaport- okuduk : 
lar vize edilmemektedir. j " Türk hükumeti tarafın-

Be~ı·ncı• Balkan dan, Türkiydeki siyonist ha
y reketlerine karşı alınan ted-

1 
konferansı 1 birler, Türkiyeli olup, simdi 

Filistinde yaşamakta bulu
Bulga r heyeti Sof yada nan Musevileri, bir birlik ha 

bir toolantı yaptı j Iinde toplanmağa sevketmiş-
Sofya (Özel) - 5 inci Bal- tir. Bu yeni teşekkül, ilk 

kan konferansı bu sene bi- toplantisinde, Türkiye Yahu-
rinci teşrinde lstanbulda top- dilerinin muhaceretini kolay-
Janacaktır. Ruzname henüz }aştıracak tedbirleri görüş-
mechuldur. Bu, bir iki gün müştür. 

evvel toplanacak konsey ta- Ayni zamanda, Y ahudilc-
rafından tesbit edilecektir. p~ıı ~;:ı.ı ıı;ıı ~;.oıı l .tuıll •-- lıı uıll lıtt.ıll 

ı rin, Türk hükumetinin tatbik 
ettiği tedbirler yüzünden büs 
bütün fenalaşan halJeri de 
k!>nuşulmuştur.,, 

Bu haberi, okuyucularımı
zın da bizim kadar hayretle 
karşılıyscağına şüphe yokt
tur. Türk hükumetinin Tür
kiye Musevilerini sıkintıya 

sokacak, onların yaşamalarını 
güçleştirecek en küçün bir 
tedbir tatbik edildiğini bir 
bilmiyoruz. Türkiye Musevi
lerinin bu memlekette damar 
farında halis Türk kanı do· 
laşan buranın sahibleri kadar 
rahat yaşadıklarını, kendileri 
gibi bütün dünya da bilir. 

ıı;.ııı ıı;ıı '+•ı v+q 
ıı;;.ıı lıJ.,d lb .. ııl lıJ .. ul 

Bulgar heyeti bu münasibet-
le bugün bir içtima yaptı ve 
5 inci Balkan konferansda ' 
konuşulacak meseleleri göz

U cüncü Murad 
' Bafu den geçirdi. 

Karneci müessesesı Bulga- Safiye Sultan 
ristanın Balkan grapuna neş
riyat yapmak üzere 500 do
larlık bir yardımda bulun-
muştur. :----· .. , ___ _ 
Anlaşnıazlık 

yüzünden 
- Baştarafı 1 incide -

nine dayanarak kuracağım. 

Yoksa kaldırım kabadayıla

rının güvenine dayanarak 
değil. Çünkü genel işlerin
den yalnız ben mes'ulüm. 

Atina, 19 (A.A) - Atina 
ajansı bildiriyor : 

Gazetelerin elde etmiş ol
dukları bilgiye göre, rejim 
meselesinin bir an önce ko
rılması için plebisit ağustos 
ve Eyliil aylerı içinde yapı
lacaktw. 

--------~~~-0000~~--~----~ 

Başta rafı J İnci yüzde --
şeylerdendi. İşte bununçün ' zel, amma çok, pek çok gü-
Korfu valisinin karısı ile kızı zel bir k ı z çocuğu bulunu-
böyle büyük biı harb gemisi yordu. 
yola çıkarmak o zaman ıçın Heniiz pek küçük olması· 
çok zaruri idi! na rağmen bu kız çocuğu-

-2 - nun kadınlık teşekkülJeri 
Bir hisi kahlüJvuku: hayr te layik bir surette ge

\' cnedik valisinin ka
nsı: l(1z1111 iç inl(le 

bir sıkıntı va ı-! .. 
Hava ve deniz ta bietile 

güzeldi: Kış henüz geçmiş, 

yaz da gelmemiş ve deniz 
dağasızdı . 

Kalyoııunn kıç salonunda, 
ilk görüşte 25 yaşından fazla 

tahmin edilmiyen düzgün 
endamlı. heyaz ttenli ve çok 
güzel bir kadın vardı. Ya
nında 10 - 11 yaflarında gü-

lişmiş idi. 
Bu kız karşısındakilere bir 

kadın olduğunu hissettiriyor 
ve. .. bakışlarında hayat zev-
ı<ını ve zevkin felsefesini 
bilen bir başkalık vardı !.. 

( Arkası var) 

Metresini 
bıçakla vurdu 

- Baştarafı 1 incide -
dın temizlik hanı arkasından 
geçerken ansızın~üstüne atı-

20 TEMMUZ 

Müddet 
Arthnldı 
Eski kanunlarda pulluk 

imalathanelerine on •enede 
' faizsiz ödenmek üzere 10.000 

liraya kadar para verilmek• 
te idi. Son defa bu li:anünl 
ek olarak yeni blr mıclde 
ilave edilerek 10 senelik 
!Dü4d~t 20 seneye çıkanl-

inıştl· 

Niilus 
Tetkikatı 
Şarımız Nüfus müdürli Bay 

Mustafa Aktu ve istatistik 
müdürü Bay Nazım dün Bor· 
novaya giderek merkez na
hiye ve köylerde numarataj 
işleri etrafında tetkikatta 
bulunmuşlardır. 

Halk evinde 
Senfonik 
Konser •• 

Halkevi senfonik orkestrası 
bugün Halkevi bahçesinde 
umuma bir konser verecek· 
tir. Konsere tam saat 21 de 
başlanacaktır. Herkese ser· 
besttır. 

Belediyede 
Bazı 111em uda r 
cezalandı' ·ıldı 

Şarbaylıkça bazı noksan· 
ları görülen kantar memur
larından yedi kişi ilfinden 
çıkarılmıştır. Bundan başka 
üç tahsildar, iki zabıtai be
lediye memuru, beş bahçe· 
van muhtelif cezalarla tec
ziye olunmuşlardır. 

Osmanlı 
Bankasını 
Beş bin lira 
J)olandıranlar 
Dolandıncılık ve sahtekar· 

lık suretile Osmanlı banka
sından beş bin lira dolandır
makla suçlu Kuşadası eski 
evkaf memuru bay Naci ve 
Antalya eski MilJi emlak di
rektörü bay Hasan hakla
rında üçüncü sorgu hakim
ligince yapılmakta olan tah
kikat bitmiş ve suçu sabit 
görülen bay Nacinin mev
kufen asliyecezada duruş· 
masının yapılmasına, suçu 
sabit olmıyan bay Hasan da 
muhakemesinin men'ine ka-
rar verilmiştir. •ı 

-~~~ b 
larak kamanı saplamağa baş }:' 
lamıştır. Kadın yere düşilp 1 
feryadı koparınca F adıt kaç· 1 
mıştır. 

Fakat hayvan pazaımda 
bulnan Mustafa ve Hasan 
adında iki kişi kendisini ya· 
kalıyarak polis karakoluna 
götürmüşlerdir. 

F adılın, metresini yarala
dığı kama da orada bulun· 
muştur. Fadıl ve metresi Emi· 
İzmirlidir. 

Vaka tahkikatına muddei
umumi muavini Bay Şevki 
Sümer tarafından baılanmıt 
ve suçlunun vaka hakkınci• 
söyledikleri tesbit edilmiştir· 
Enıina imdadı sıhhi otomo
bili ile Memleket haştanesioC 
götürülpıüftür. 


