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·------oo El-Azhar üniversitesinde Ha-
Hiş bir şeyden ve kimseden beşlerin bir beyannamesi 

korkum yoktur " diyor 
Raris 21 ( A.A ) - M. ı önünde daha iki - üç yıllık 
\lasolini, ltalya - Habeş an· nisbi bir sükun devresi var-
mamazlığı hakkında (Ec- dır. Sonra Ağustosta İtalya 

nın şimalinde beş yüz bin 
askerin katılacağı büyü ı< 
manevreler yapacağım. Bi-
rincıteşrinde italyada bir 
milyon asker silah altında 

bulunacaktır. Hiç bir şeyden 
ve hiç bir kimseden korkum 
yoktur. Bütün İtalyan ulusu 
ne istediğimi ve niçin istedi
ığimi anlamıştır. 

~ ~ 

Bazı Yatsal gazete ve 1 

mecmualar Habeş hükumeti
nin Müslümae Habeşlere fe· 
na muamelede bulunduğu 

haberini Bu hekadis doğru 
olup olmadığı, bütün Müslü
man memleketlerinden mu
teaddit yazılarla sorulmakta· 
dır. B:z bu şayıaları tekzip 
ettik ve bunların Habeş hü
kumeti ile Habeş Müslüman
lar arasında bir fitne çıkar
mak amacile tertip edildigi
ni de ilave ettik. 

Habeş hükumetinin Müslü 
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man Habeşlilere karşı gös
terdiği müsamehakarhğın eşi 
mazide görülmemiştir. Habeş 

e Parla ) gazetesinin Ro
-._ aytanna ( muhabirine ) · 

Manisa Sakarya takımı Alhn 
1 

hükümeti, Müslüman Habeş
lileri yalnız Hırstiyanlarla bir 
tutmakla kalmıyor. Onlan 
Htristiyanlardan ziyade tak
dir ediyor. 

d~iıtir ki: 
- " Uluslar aoayetesi zen 

• eria lııir takım pri kalmıt 
e vabp ulualann, insanlıkta 
evrim açan büyük ulusları 

kliyecekleri bir hak yeri 
· olacakbr? 
Uluslar sosyetesi Avrupa· 
uyı fazlabğı kanununa 

aileceği ve kendi kendisi
dllftili'Qnü göreceği bir 

rllmento mu olacaktır ? 
Bir karar vermek zamanı 
k gelmittir." 

Gazetecilerin Habetiatanda 
el hareketlerin karıılqa
iı coğrafya ve bava zor
klan hakkındaki sorusuna 
ıu cevabı vermiıtir: 

"- Bugiln bunları bilmi-
orum. Çok dllıündllm. Her 

ttyi bOy .ık bir dikkatle tart
t..n ve hazırladım. Körü kö
tllne gitmiyorum. Size şunu 
'&yliyeyim ki ltalya istediğL
-a yapacaktır. 

Bllyllk Britanya impara
rluğunu kuran büyük lngi

~er, lngiltere için ve Fran
"ı imparatorlupnu kuran 
~yük Fransız sömürgecileri 
t:'raasa için naaıl diifünmüş
lerae ben de ltalya için öy
lece dllşünllyorum.,, 

Gazeteci, ltalyanın Habe
tistanda yapacağı süel ha
~ketler sırasında Avrupada 
~gaşalık çıkmasından kor
~\lb korkmadığını sormut ve 
lıt. Mussoliniden şu cevabı 
'1ınıftır: 

- H Bir kere Avrupanın 

Telefon 

No. 

3882 

orduya 1-S mağlub oldu 
Dün ıehr•mize gelen Ma

niN ıampiyonu Sakarya ta
kımı Altınordu ile karşılaştı. 

iki üç elemandan mahrum 
bir kadro ile gelen Sakar
yali çocuklar birinci devreye 
düzgün bir oyunla 1 - 1 be
rabere olarak bitirdiler. Fa-
kat ikinci devrede birinci 
devredeki enerjiyi göstere
mediler. Kaleci ve müdafile
rinin hatası yüzünden beş 
gol yiyerek 6 - 1 gibi bir 
farkla kaybettiler. 

Sakaryalıların bu kadar 
büyük farkla mağlup lomala
nnm sebebi teknik teknin 
noksanhklarıdır. Birinci dev
rede for hatları şahsi bir 
oyun oynamasaiardı Altınor
duya üç gol yapabilirlerdi. 
ikinci devrede ayni enerjiyi 
de göstermek imkanı bulur
lardı. Altınordü ise her za-

fj ~ ~ ~ 

Arnavut kralı 
Ve yaveri 

İtalyanın Arnavutluk istik
lilını tanımıyacağına dair ga
telerde okunan rivayetler 
üzerine ortaya bir çok siya
sal hakikatlerin döküleceği 
zan olunduğu bir sırada, ge
çen kış sonlarında vaktile 
Ahmed zogonun sağ kolu 
hizmetini gören yaveri Mu
harrem bayraktarın dağa çı
karak açtığı kanlı savaşın 
iç yüzünü anlatacak bazı ve-
sikalan elimize geçirdiğimiz
den perşembe gününden iti
baren bunları neıri muvahk 
bulduk. Bu siyasi tefrika kü
çüklerin her zaman nasıl 
büyük devletler elinde bir 
oyuncak olduklarını göster
diginden ibret ve istifade 
ile okuyacaklardır. 

manki gibi enerji ile oynadı 
7 gol düzgün ve ahenkli bir 
oyunun mahsulü degildir. 

Son zamanlarda alanda çı .. 
kan çirkin hadiselerden alana 
seyirci gelmez oldu. Netekim 
dünkü oyunda yüz seyirci 
bile yoktu. Bu seyirciler de 
ikinci devrede bazı kendini 
bilm~zlerin tarizinden sahayı 
terkederek gitmişlerdir. Böy
le şuursuz kulüpçülerin önü
ne gelene çatmaları yüzün
den alan nezih seyircilerden 
mahrum bırakılmıştır. 

Bu hal devam ettikçe İzmir 
sporu iflah etmiyecektir. 

• Bu Maçtan evvel ya-oılan 
Burnuva Demiryolu takım
ları karşılaşma çok zevkli ve 
heyecanlı geçtı ve neticede 
4-6 Bumava galip çıktı. 
Manisalılar maçtan sonra o
tomobille avdet ettiler. 

M ~ E ~ 

Çinde 
Kolera •• 

Londra ( Özel J - Çinde 
nehirlerin taşmasından sonra 
açıkata kalan halk arasında 
kolera çıkmıştır. Yalnız Şang 
hay mıntakasında koleradan 
100 bin kişi ölmüştür. Halk 
korkusundan dağlara kaç
maktadır. 

Türk Kuşu 
Uzmanlarının 
Tetkikleri •• 

lstanbu) (Özel) - Şehri
mizdeki araştırmalarıua de
vam eden Sovyet ve Türk 
Kuşu heyeti Kilyosa giderek 
hava vaziyetlerile alan olabi
lecek yerleri gözden geçir
miıtir. 

Habeş hükumetinin Müs
lüman Habşlilere karşıhususi 

~ saygısı vardır. Habeş yüksek 
m3murları Müslüman Habeş
lilere bütün kolaylıkları gös
termektedirler. İmparator 
Hail Selise, Müslüman Ha-
beşlilerin işlerini bizzat idare 
ediyor. Diu meselesine ge
lince, İmdartor hazretleri, 
müslüman Habeşliler için bir 
çok camiler yaptırmıştır. Ve 
bu camilerin yapılması için 
kendi parasından. yardımlar 
da bulunmuştur. 

İmperator hazretleri İılim 
dinini himaye etmektedir. 
Ve ıslim dinine karşı teca-
vüzde bulunan Müslümanla
rın şiddetli cezalandırlmalan 

hakkında emir vermiştir. Hai
Sellasie, Müslüman profesör 
ve talebelerine karşı, büyük 
bir saygı göstermektedir. lm
perator hazreleri, her Müs
lüman köyüne bir hoca tayin 
etmiştir. Habeş hükumeti, 
Mısır üstatlarına, Habeş kı
tasında talim ve terbiye öde
vini yapabilmeleri için bütün 
kolakJan göstermektedir. 

Bazı Y adsel gazeteleri, 
Habeş imperatorunun Cimma 
mıntakasını işgal ettiğini ve 
bu mıntakanın Habeşistana 
aid olmadığını yazmaktadır
lar. Cimma mıntakası bizim
dir. Biz Cimmalıyız- Cimma 
mıntakasının müstakil oldu
nu ve yahut başka bir hü-
kumete tabi olduğunu hiçbir 
zaman da duymadık. 
Ebeyveynlerimiz, Cimmanın 

Habeşistan imperatorluğunun 
bir parçası oldugunu ta ec-
r.latlarından ögrene gelmiş
lerdi. 

El-Azhar üniversitesinde 
profesör ve talebeler imzalar. 

El-Abram 
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Genç kadının rüyasına giren 
., •t' ı n •••• 

Ancak yirmi beş baharın- gibi çarpıyor. 
da görünen bu mükellef ve Küçük kız, annemin tMa 
güzel kadınla, bir çocuktan endişesinden biraz W.. ahr 
ziyade bir kadını andıran bu gibi oldu, ve: 
kız bir şezonga uzanmışlardı; - Fırbna çıkar ••• ._,.. 
her ikisi de susuyorlardı. sin.? Anne! diye aorda. 

Uzunca süren bu sükutu - Bilmem ki •. 
küçük kız bozdu: - Ohalde?. 

Genç kadm, içiDia aalaatlll 
- Anne, dedi. Neden dur ve kızının bu aoljalan ile 

gun ve düşüncelisiniz? işte adeta boğuluyor pbi iti. 
babama kavuşuyoruz. Sen de Küçük bir sinir balıı....-
ben de bu babanın hasretin- tutularak haykırdı; ve: 
den ölüyorduk. Şimdi dur· nn-:-. - Bilmiyorum... .....,._ 
gun durmakta sebeb var mı? 1 rum iıte •. 

Genç ve güzel kadın, ya- V .•• Genç kadın teldi ft 
şından büyük söz söyleyen sebebleri mecbul baldkatlmn 
kızına, derin derin bakb ve kalbine sığmadı, Jk ,.. 
biraz sonra : olarak g~zlerindea tafb·-

- Çok bahtiyar olduğuma Genç anne bu kk ~ 
şüphe yok, dedi! Bugün de- nnı küçük kuma ıa.termı 
ğilse bile ... Y ann muhakkak mek emelile kaadilli .... 
babana kuvuşacağız. Duç teye atb. Yqb aldı ili 
senin baban, benim de bat Adiryatik denizinin • ..._ 
tacımdır, fakat... lanna daldı! Kenclilnadl il 

- Eyiya... Bunda artık diişünüyordu: 
düşünülecek ne var, saki?.. - Korkuyorum, içimde Wr 
İşte bunu anlayamiyorm, an- korku, bir enclite var, ~· 
neciğim. görüyorum ki sizde Genç kadın dlflacel ... 
bir sıkıntı var. d•ba ziyade deYam ...... , 

- Haklısın kızım. Ben de zihninden geçea biD bir •· 
ne olduğumu bilemiyorum... dişe birbirine kallfb : 
)çimde bir sıkındı var, sıkı- Duçeye bir MI iDİ ...... 
lıyorum. Meçhul bir korku tu? iki senelik bir~ 
ile kalbim adeta çatlıyacak [ Sonu 4 IDclcle ) 

-.......-....-:•11111 .............. ••--• ıı ır r·uı..,.,•.,. 

Öz Türkçeyi öğrenelim, 
Öğrenmiyenlerin hal 
=-------------------··,__... 

- Oğlumlbana reımilbir kiğıd geldi, 6ı)Tllrkçe oldup 
için pek iyi anlayamadım 9uau oku tla bana ulat J 11 
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1 Türklerle Karşı Karşıya r 1 
~ Yazan: Türkçeye Çeviren: ~ 
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Filhakika Lord Kiçner dir- kan bu kıymetli takdirler 
den kusurları göze çarpan kıtaatımız için en büyük mü-
cepheyi taftişten ziyade ge- kafat yerini tutar. Bu tak-
nerallerle müzakere etmek dir, cesur İngiliz kıtaatile 
suretile kararını varecek, gö- yanyana olarak ileride yapı-
rüşeceği generaller arasında lacak muannidane ve kahra-
yarımadayı boşaltmadan zi- manane vazifeler için de bir 
yade muhafaza etmek fikrine teşvik vesilesi olacaktır. ,, 
tesadüf edecektir. Vaziyeti Son cümle burada kalaca-
olduğu gibi görebilmek için ğımıza delalet ediyor. Bu 
burada cereyan eden vak'a- hususta generalin bizim ka-
lardan vazgeçmek harekata dar ileri gitmediğini ve hü-
iştirak edenler için güç bir kii ıetlerin bile ayni halde 
iştir. insan arzusuna rağmen olduklarmı zannediyorum. 
yapılan büyfik fedakarlıkların Çanakkale kuvvei seferiye-
tesirlerine kapılıyor. Bu fe- sinin ileride yapılacak muan 
dakarlaklarm mükafatını kay- nidane ve kahramanane va-
betmekten dolayı kalbi kan zifeleri hakkında General 
ağlıyor. İşte bu sebebden Brüların iması bilhassa hiz-
dolayı fikirleri sorulan gene- metlerdeki gevşekliği kaldır-
neraller bu hareketin haJ ve mak, şimdilik lüzumsuz ümid-
zamana •muvafık olmadığı ler uyandırmamak maksadına 
meselesini tetkik etmek isti- müst~nie olsa gerektir. 
yorlar ki hareketin imkan 17 Teşrinisani - F evkal-
derecesini tayin etmek husu- ide şiddetli bir fırtına. Bu-
sunda generaller hakim ise- rada gördüklerimin en şid-
ler de bu tetkik meselesinde detlisi. Ayın onbeşınde baş-
hükümetler şüphesiz daha lıyarak bugün en fena şek-
ziyade salahiyet sahibidirler. lini aldı. Rüzgar okadar kuv' 

Yalnız General Monro he- vetli idi ki büyük meydanı 
nüz yeni geldiği ve muhitin geçmek için zorla yürüyebi-

liyorduk. Deniz o kadar dal
tesirlerine kapılmadığı için 
bu hareketi mümkün görü- galı idiJki sahile doğru sathı 
yor. Diğerleri 0 kadar fekar- mailden geçen yolun düzlü-
lıkla zaptolunan yerlerin ya- ğe indiği yere karar su ser

kintileri geliyordu. 
vaş yavaş bırakılmasına ta- J. 
raftar değildiler. ( Arkası var ) 

Halbuki kapana kısılmış T 
olan 100,000 kişilik bir F ran-
sız - İngiliz ordusu burada 
dururken bundan pek uzak 
olmayan Selanik ordusunun 
vazifesini yapabilmek ıçın 
takviye kıtaatı beklemesi 
şüphesiz pek garipdir. 

Ordumuz oulunduğu mev
kide hiçbir şeye yaramadığı 
gibi civarındaki orduya da 
yardım edemiyor. 

Tahliye hazırlıklarını 
nasıl gizliyorlar? 

14 teşrinisani - Bugünkü 
karar üzerine General Brü
larm aşağıdaki emri neşre
dildi: 
14 teşrinisani 1915 

Karargah 
Tamim numara: 158 

" İngiltere harbiye nazırı 
Lord Kiçner dünkü ziyare
tinde ileri hatları dolaşma
dığından dolayı esef etmek
tedir. Fransız askerlerinin 
Çanakkaleye geldiklerinden 
beri gasterdikleri cesaret ve 
yaptıkları hizmetten dolayı 
en samımı teşekkürlerini 
bildirmeğe beni memur etti. 
Bu büyük zalın ağzından çı-
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında 

Kiralık 
Evler •• 

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

lzmir muhasebei hususiye 
müd .. rlüğünden: 

Eksiltme Şartnamesi 
1- Vilayet için bir iş otomobili satın alınacaktır. 
2- Bu otomobil 17-7-935 tarihinden 1-8-935 tarihine 

kadar 15 gün müddetle açık olarak eksiltmeye çakarılmışbr. 
3- Eksilmeye iştirak edecek olanlar üç bin lira bedeli 

muhammenin yüzde yedi buçüğu nisbetinde teminat veynhut 
bir banka mektubu ibraz edeceklerdir. 

4- Bu otomobil ihale tarihinden itibaren 20 gün zarfın
. da teslim edilecektir. 

5- Otomobil yedi kişilik ve 35 modeli olacaktır. 
7- Şası Vılbeyis -Yani iki dinkil arasındaki mesafe 125 

pus olacaktır.-
7- Ön sustalar son model otomobillerde mevcut olan 

Dız tertibah ve arkası da çifte sustalı olacaktır. 
8- Altı silindirli ve arkası sandıklı olacaktır. 
9- Teamül olan yedek aksamı beramı beraber olacaktır. 
10- İhale 1-8-935 tarihine müsadif Parşembe günü saat 

11 de Encümeni Vilayette icra edileceğinden taliplerin mu
vakkat teminatları ile birlikte vakti mezkürda orada hasız-

~--· 'I ..... 

( Hallaa SeU ) ft TEMMU! 

f zmir sicili ticaret mumur
luğundan: 

İzmirde Arastada 314 nu
marada muamele yapan mü
seccel [S. Bencuy ve bira
derler Simon, Refail Sabatay) 
şirketinin müddeti 18-7-940 
tarihine kadar uzaJtıldığma 

mütedair! mukavelenamesi 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1445 numarasına 
kayt ve tesil edildiği ilan 
olunur. 

İzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mühür ve 

F. Tenik imzası 
Ş~RKET MUKAVELESİ 
İzmirde Göztepe tram

vay caddesinde Karataş mev-
kiiade 282 numarah evde 
oturan oturan Türkiye cum-
cumhuriyeti tabasmdan Si
mon Bencuya, İzmirde Göz 
tepe tramvay caddesinde 
salhane vevkiinde 286 nu
marada mukim Türkiye cum
huriyeti tabasından Rafael 
Bencuya ve İzınirde Gözte
pe tramvay caddesinde sal
hane mevkiinde 293 numa
lı evde oturan Türkiye cum
huriyeti tabasından Sobetay 
Hencuya arasında İzmir bi
rinci Noterliğince musaddak 
29 Mart 1928 tarihli ve 6739 
umumi numaralı mukavele 
mucibince ( S. Bencuya bi
raderler Simon, Rafael, Sa
betay ) unvanı altında mev 
cud kollektif şirketinin müd
deti hitam bulduğundan u
mum şürekanın muvaffakı
yetle ve !şeraiti atiye darire
sindbu günden itibaren da
ha beş sene için tacdid edil
miştir. 

1. M. - İşbu mukavele 18 
Temmuz 1935 tarihinde tan
zim edilmiştir. 

2. M. - Şirketin merkezi 
idaresi İzmirde Arastade 314 
numaralı mağazadır. 

3. M. - Şirketin unvanı 
( S. Bencuya biraderler Si
mon, Rafael, Sabetay) dır. 

4. M. - Şürekanın her 
biri şirket namına münferi
den vaz'i imzaya salahiyet
dardır. 

Şüreka büyük biraderleri 
bay Bohor Bencoyayı mukad 
dema İzmir birinci Noterli
ğinde tanzim ve tescil edi
len 22630 numaralı ve 25 
Teşrinievvel 1341 tarihli ve
kaletname mucibince şirket 

namına bilvekale vaz,i imza
ya mezun ve saliHıiyettar 

kılarlar. 
5 M. - Şirketin mevzuu 

muamelatı sarrafiye ile kam
biyo işleri üzerine icrayı ti 
caret etmektir. 

6 M. - Sermayei şirket, 

şürekanın her biri tarafından 
nakden vaz edilmiş olan be
şer bin liradan on beş bin 
(15000) liradan ibarettir. 

7 M. - Şüreka, dördüncü 
madde mucibince şirket na-

' . mına vaz ı ımzaya mezun 
olan büyük biraderleri Bohor 
Bencuya'ya göreceği hidema
ta mukabil olmak üzere kar
ları mıkdarının yüzde on nis
betinde tahsis ve tediyesini 
taahhüt ederler . 

8 M. - Şirketin tahkuk 
edecek kar ve zararı Şüreka 
arasında mütesaviyen taksim 
edilecektir. 

9 M. - 1338 senesinden 
beri devam etmekte olan 
şirket işbu mukaveleneme ile 
1940 senesi Temmuzunun on 
sekizine kadar temdit edil
miştir. 

fahaddüs edilecek olan ihti
lafatın hakem usulu i!e hal
lini akideyn şimdiden -kabul 
eder. Hakimin karan i.lyete
gayyer olup lazimül icra ola
cak ve hiç bir veçbile ku
nuni yollara tevessül edılmi
yecektir. 

;.[)rTİllNENCİ Ktzı 
~rı 

11 M. - İzmirde 18 Tem
muz 1935 tarihinde tanzim 
olunan işbu mukavelename 
lüzumu kadar suret alınmak 
üzere Şüreka arasında bir 
nusha olarak İzmire kılındı. 

ÇAK/ti EFE 
- 31-

Simon Bencuya, Rafael 
Bencuya ve Sabaray Ben

euya imzaları. 

Değirmenci kızı Alekoyu 
kendi elile öldürdü 

Umumi No: 4999 
Mahallinde okunup ne ol· 

duğu anlatılan işbu 1817 /935 
tarihli şirket mukavelesi al
tındaki imzaların zat ve hü
viyetleri dairece muruş İz
mirde Göztepe tramvay cad
desfiide 282 No:lu evde otu
ran Simon Bencuya ve Göz
tepe tramvay caddesinde 
Salhane mevkiinde 286 No.
da oturan RafaeJ Bencuya 
ve Göztepe tramvay cadde
sinde Salhane mevkiinde 
293 No:lu evde oturan Sa
betay Bencuya'nm olduğu ve 
münderecatını tamamen ka
bul ve ikrar eyledikten son
ra bizzat yanımızda, vaz ey
lediklerini beyan ve tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz 
beş yılı tenlmuz ayının on 
sekizinci Perşembe günü. 

İzmir Birinci Noteri 
resmi mührü ve 

M. R. Bayraktaroğ)u 
ımzası 

Unıumi No: 5003 
İşbu şirket mukavelesi su

retinin dairede mahfuz 1817 / 
935 tarih ve 4999 umumi 
numaralı aslına uygu olduğu 
tasdik olunur. Bin dokuz 
yüz otuz beş yılı temmuz 
ayının on seltizinci Perşem
be günü. 

İzmir Birinci Noteri 
resmi mührü ve 

M. R. Bayraktaroğlu 
ımzası -. 

Perşembe 
Gazetesi 
Perşembe gazetesinin 16 

mcı sayısı çıktı. Bu nüshayı 
üstad Yahya Kemalin en ne
fis şiirlerinden b"d süslemek
tedir. Mahmud Y esarinin ro
manı, Tevfik paşanm hatıratı 
tı, Habeşistanda bi... Türk, 
Trablus garb tefriltalau, dok 

• 

- İhtiyar ve namuslu bir 
babanın biricik kızının na
musuna el atacak hak ve 
cesareti kendinde bulmuştun. 
Şimdi neden köpek gibi tit
riyorsun ... Ölüm yanında do· 
}aşıyor; bir kahbe karıdan 

daha alçak ve korkar olma
saydın, canını pahalıya sat
mağı elbet bilirdin ... 

Aleko, korkudan kilitlen
miş gibi olan çenesini göç
lükle oynatarak bir iki keli
me mırıldanabildi : 

- Marya etme .. 
nişanlanahm.. Beni 
dedi. 

Hemen 
affet .. 

- Halamı yalan ve kötü
lük.. Sen ne delisin bıre 

alçak .. 
Marya artık dayanamadı, 

Alkonun üzerine iki defa 
ateş etti. ~ Alekonun beyni 
dağılmış bir halde yere yı
kıldığını görenler dehşet için
de kaldılar. 

Ölüm sırasının artık ken
dilerine 'geldiğini sandılar. 

Hele, Mustafanın kenilerine 
doru yürüdügünü gören rum 
katibler, daha şimdiden ruh
larını histoslarına emanet tt
miş gibi idiler. 

Zalımlığile, insan öldürmek
teki ifardile şühret kazanmış 
olan Hacı Mustafa, korkudan 
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tor Esad paşanın evinin ba· 
sılması hadisesi gibi tarihi 
ve hakiki yazılarla Nizamet· 
tin Nazifin ormanda bir ge· 
ce isimli hakiki macerası, 
ve gene hikayeci Cahit Uçu
ğun cocukluk arkadaşı, isim
li pek ince bir hikayesi bu
lunmaktadır, ayrıca muhtelif 
meraklı yazıları güzel kari
katürleri müsabakaları pek 
zengin bir münderecatı olan 
bu haftalık gazetenin neka
dar tekamül etmekte oldu
ğunu anlamak için bu nüsha
ya bir kere bakmak kifayet 
eder. Fiatı 7,5 kuruştur. 

lzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden : 
Bedeli 
sabıkı 
L. 

40 Hisar camii arkasında 9 numaralı dükkan. 
415 1 nci Belediye caddesi 16 nu - lu muza .. 
650 Tilkilikte 6/8 nu - lu kahvehane. 
140 TaşcıJarla 50 nu - lu dükkan. 

40 Alipaşada 18 ,, ,, 
40 ve çançılar çarşısı 17 nu - lu dükkan. 
30 3 üncü kara Osman sokağı 14 nu - lu dükkan. 
24 3 " ,, ,, ,, 16 ,, ,, 
60 2 nci Kordon 2 nu - lu dükkkan. 
40 Alipaşada 36 ,, ı 

İdarei hususiyei vilayete ait yukarıda yerleri yazılı bina
lar 1/6/935 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar 3 sene için 
kiraya verilmek üzere uzadılan artırmalara ve bir ay içinde 
pazarlık suretile kiralanması için yapılan ilanata rağmen is
tekli çıkmadığından 18111935 tarihinden itibrren 15 gün da
ha uzadılması onanmıştır. Artırma şartlarını görmek isti
yenler her gün muhascbei hususiye müdürlüğüne ve pey 
sürmek istiyenler de ihale günü olan 1/8/935 Perşembe gü· 
nü saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuzları veyahut 
Banka mektupları ile birlikte Encümeni vilayete müraca-

tirtir titriyen bu adam.cık· 
lara: 

- Hayi .. dedi. Buradan 
çabuk defolub gidin, Efe 
size canlarınızı bağışladı. Ça 
buk, gözümüze görünmeyin .• 

Bu sö:der, korku içindeki 
adamların yüreklerine serin· 
lik verdi. 

Hacı Mustafa~ 
- Haaa... Sakın zabtiye

lere birşey diyeyim demeyin 
haaa, sonra siz bilirsiniz !.. " 
Tenbihini vermekten de geri 
kalmadı. 

Bu tenbihe tüzum yoktu. 
Zabtiyeye haber mi? .. Allah 
göstermesi. ilahtan istedik 
leri sadece bir daha Çakıcı 
ile karşılaşmamaktı. Zabtiye 
ye gitsinler de, canlarini Ça· 
kıcı denilen caninin kanh 
pençelerine mi versinler ? 

Hacı Mustafa bir iki adam
la çalı, çırpı getirtti; saman
lıkta ot demetleri aldırdı, 
fabrikadan biraz zeytinyağı, 
motor idaresinden bir teneke 
petrol getirtti. Çok büyük 
ve itinaya muhtaç bir it yap• 
tırıyormuş gibi adamlarının 

başmda kendisi bulundu ve 
yağh paçavraları, kuru ot 
demetlerini, çalı ve çırpılan 
dört bir etrafa e11 ziyade 
hizmet görecek yerlere yer-
leştirdi, ezerlerine kifi d~re
cede petrol da döktli biltno 
bunlara bir anda ateş ver
dirdi. 

Kundaklar okadar mü· 
kemmel yerleştirilmiş idi,ki 
o zaman için en büyük bir 
fabrika olan mfiessese bir 
anda alevler içinde kaldı. 

Çakıcı çetesi, ateşin her 
tarafı sanp artık söndürmek 
imkanı kalmadığı anladıktan 
sonra çekildi, gitti. 

Kavasla Alekonun öldü
rülmesi, Barutçu oğullan fab 
rikasının ateşlenmesi, şöylece 
iki saat sürmüştü. 

* • • 
Dağirmenci kızı Marya, in-

nikamıni aldığı için çok mem
nudu. Dağa çıktığı günden 
beri geçen az bir zaman 
içinde Kökdeli ile AJekoyu 
kendi silah ve kurşunu ile 
öldürmüş, büyük bir musa
demeye girmiş bir de yangın 
görmüştü. Değirmenci ihti· 
yar F otinin güzel ve genç 
kızı, güzel kanlı, vicdanı gür 
bir haydud olmuştu. 
BiRiNCi KISMIN SONU 

Çakıcı Efe 
ve 

Değirmenci kızı Marya 
Tefrikamızm ikinci kısmı 

yarın başhyacaktır. 
Birinci kısım gibi ikinci 

kısım da çok heyecanlı ve 
meraklıdır. Birinci kısım, şeh· 
vet yüzünden alınan bir inti
kam macerası demekti; ikin· 
ci kısım korkunç bir aşk, 
Değirmenci kızının Çakıcı 
Mehmed efeye olan aşkı 
macerasıdır. 

• • • 
ikinci kısım başlı başına 

bir roman şeklindedir. Oku
nabilir. 



.... J LHalkın s.ı ) 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilatı 

Ye D İ 
çeşitleri 

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

Şemsi Hakikat 

Ucuzluk Sergisinden alınız 
Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet

ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. li'iatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık (yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlanmzı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

2'1 TEMMUZ 

~*~***:td"-~j~'ttt:..~ 
TAYYARE SiNEMASI T3~1in 

BUGÜN 
İki büyük filim birden 

1 - Gönül Tuza 
FRANSIZCA sözlü ve şarkılı büyük '. filim 

2 - ZABIT NAMZETLERi 
sözlü ve şarkılı ALMANCA filim 

+< 
jj --(SiNEMA)--

Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak :;( Hergün saat 16 da, Cumarte~~~O!a, ~~~!.4!~ 
K•l~~~~~:W:~:W:~~:r:~+++~~++~ ~ ~ • 

1 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız 
,?} , ~~,. geri getirir paranızı tamamen alırsınız . 

/.,_,?,al ~ ; 1 Satışlarımız her vakıt mulıayyerdır M Ü J O E 
',. ;_:..v,-~~ · fi!~$, .•a tı. 6d!~di!ll!lllıAMAdHıı ıtıMılıl 

/"':? ,.- Tilkilik _Biç~~ Yurdu 1 Çeşme Ilıca. \Te Plajlan se-
M u es 

5 1 5 ı : ~ ferleri başladı 
Zehra Hasan I~ Barut Hanından yalnız Pazar günü hareket saatları: 6,30-7,31 

Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul 8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ücreti 150 kuruıtur. 
edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve Ayrıca fazla malumat almak istiyenler her zaman 2948 

Maariften musaddak şahadetname verilir ~ Telefon numarasına müracaat edebilirler. 
İkinci şube tatbikat sımfına; terziliğin en ince nok- !) BiLET SATIŞ VERi: İzmirde Barut Hanında Nee•İ 

talarını öğretmek üzere, bir
0

n.ci şube mezunları ile o t L' 1 I'b hi d b'J ti · · · t · d · · . . . . . w 1vanta ı ra m en ı e ermızı emıo e ersınız. 
@ derecede dikiş bilen, makss ''~bıçkıyı ılerlermek ısteyen ~ U FIRSATI KAÇIRMAVINIZ 

ı ~ Bayanlara 9 ay zarfında p. ~uk makas, kadın ve erkek B 

2 ve 20 komprımelik ambalanarda - -
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 

olan EJ7 markasını arayınız. 

~ elbiseleri biçilmesi ve diktlmesi öğretilir makastar yetiş-
[•'i~~·ı;ıı~:":"P4.ııt~~~~~~~~!~~11"•11 d } • • ~. 8'~1ı1~~~., ~: * .~ * * * * ~~~...ıılıi .. dtıı .. .,. ııı;;;,ııı, ... ır~~~~&~~~~~t:~ 41 tirilir ve ip oma verı ır. ~ ~~ 

: ~ Biçki ve dikiş arzu edt: n Bayanlara -hususi olarak- üç rl G •• ı •• kl • • • s 1 c a k J a r G e ı d i ~ 4i dö~~:~da ~östermek --uret ıe ~aıeheıerde .kabul edilir '!2 OZ U erlnlZl 
J • .. . . • .., ~»~ ~ Dugunlerı olan Bay a a bırçok yerlerı, çarşıyı do- ~ 

Yazın buna tıcı gunlerını neşe ve cglence \," ~ laşıp yorulmadan bir ~ r.ıı Yurdu ziyaretleri rica olunur • ıg 
ile geçirmek için her )'ere gidebilecek ~ : Yurdun atelye~inde c 1, ve g linlik elbiseleri, karyola .. i Fenni varlığı ile tamnınıs 

eyj bir elbise yaptırınız ~ "" takımı, perdeleri. ıl'r. Hcrgüu sipariş kabul edilir D • B 1 ~· ı· d . 

Mı h 
. z ~ ~ Ayrıca hazır yatak ~ ımları çok ucuz bir surette satılır D * o çeşıt 1 aıma ucuz satan 

e met ek . ~ ~ ıır.; ı~ı ~~il i "fılqllqtı. ···~ 
l m YUKSEL RAKISI : S. Ferit Şifa 

Siıe en şık ve biçimli elbiseyi dikecek yegiine terzidir {~ Az zaman zarfında Kabadayı • Eczanesine 

• 

.: KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINOA ~!) ' rakısı k d r yükselmiştir 
~m:~~~m~·1 1 IDR- R TAHLiLi 

• 
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 fsveç çel!fınden yapılmış ve 
tanesi " 100 ,, paradır 

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

lıir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
PARASll: Tecrübe yapmak isti yenler depolarımızdan birer 

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

• 

Saat meraklıla
rına müjde 

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

ve fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 

Her nevi cep, kol, masa. <livar saati mevcut 
olup hediyelik eşya ,.'ahi bulnnnr. 

Fantazi gübik camların her numarası 
gelmiştir. 

Odun pazarı Yol b.duteni Numara 47 
TEKiN KUBiLAY 

Kimyaf~ r 
•8 ı 00 

gır'~ 

Abdüsselam Ak
Laboratuvan 

Sağlık Bak:ı"'ıgın miasadelerile 2 inci Beyler sokağında 
Beyler hama nı l anında 72 numaralı daireye geçirilmiştir. 
Amerika, İngUter ... Fıan&a Almanya ve lsviçrede 'fedkikatı 
kimyeviyede ' u'unan PAS fÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KÜ .. ( ~n•titüsünde Sınai ve maden tahlilleri üze

GOZLÜK 
üzeriı e müşkül1eri-

• nize cevap verir 

rine çahşan ~~ımyager A Akgünlü her tahlili bizzat kendi- T t 
si yapma!cta ulduğu gibi sayın etibbanın g6sterdikleri lüzum op an 
üzerine hu ı a aşfırmalar da yapmaktadır. 1 S. fen•t Şı•fa 

Laboratuvar hergün sabah yediden • 
gece ona kadar açıktır rmm111 •••• 

Telefon : 2052 
=--- --~·:ıı=ı:=-ams----------

İzmir Muhasebei Hususiye 

Müdürlüğünden : 
Bedehl 
sabıka 

L. 
110 Memleket hastanesi albnda 4 nu - lu dükkan. 

ldarei husuıiyei vilayete ait yukarıda yazılı dükkan ihale 
tarihinden itibaren 31/5/938 gayesine kadar kiraya verilmek 
üzere 2017 /935 tarihinden itibaren 20 müddetle artirmaya 
konmuştur. Artırma şartlarını görmek isteyenler her gün 
muhasebeyi hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek isteyen
lerde ihale günü olan 8/8/935 Perşembe gbnü saat 9 dan 
12 ye kadar depozito makbuzları ve ya9ut Banka mektup
lan ile birlikte Encümeni viliyete müracaatları. (2235) 

İzmir Muhasebei Hususiye 

Müdürlüğünden : 
Bedeli 
sabıkı 

L. 
140 Kemer caddesinde 317 nu - lu dükkan. 

ldarei hususiyei vilayete ait yukarıda yazılı dükkan ihale 
tarihinden itibaren 3115/938 gününe kadar 20 gUn müddet
le artırmaya konulmuştur. Artırma şartlarını görmek isti
yenler hergün muhasebei hususiye müdürlüğüne ue pek sür
mek isteyenlerde ihale günü olan 8/8/935 Perşembe günü 
saat 9 dan 12 ye kadar depozito makbuzları ve yahut Ban
ka mektupları ile birhkte Encbmeni vilayete mürşcaatları. 

(2236) 

İzmir Muhasebei H 
Müdürlüğünden : 
İdarei busuaiyei viJiyete ait Cezayir hanı içincleki• .... _.. 

zalann tamiri 7171935 gUnlnden 'l9/7 /935 p._ bdmr 21 
gün müddet açık eksiltmeye konulmUfbn'. Elı:llltme ....... 
rını görmek istiyenler her glin mubuebei hualiye .. dlr 
lnğiine ve iıtirak etmek iıtiyenlerin ihale gla8 ola 7!Jn/93S 
Pazartesi günü saat 10 da depozi\o makbmlarile weplnat 
Banka mektuplarile birlikte mllracaat etmeJeri. (2239) 

İzmir Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden : 
Bedeli 
muhammeni 
L. 
400 Palancılarda Acem hanı arkasında 31133 n u- lu dık

kin. 
İdarei hususiyei vilayete ait ve yukarıda yeri yazılı dlk

kinın mülkiyeti satılmak bzere 20 gtin ilin edilen arbrmae 
neticasinde istekli çıkmadığından artırma t9nl93S tarihin· 
den itibaren 10 gün uzadalması uygun göriilmiifttlr. Anırma 
şartlarını görmek isteyenler her gün muhuebei buauaiy 
müdürlftğüne ve pey sürmek istiyenlerde ihale glD& olan 
29171635 Pazartesi gününe kadar saat 9 dan 13 ye kadar 
depozito makbuzları ve yahut Banka mektupları lle birlikte 
Encümeni viliyete müracaatları. 

(2'l!8) 
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Kırmızılı kadın! 
--~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~~-
Dilingeri Nasıl Tutturdu~?. 

( Hallaa Se.ı J 22 TEMMUZ 

Lübnanlı bir 
kadın yazıcı 

geldi 
------------------0000 . 

Amerika Şehir Haydutları için Bir Hindli 
Kapalı bir sandıkta 

bir ay kaldı 

~Sokollar sofyada Selma, yeni Trkiyeyi 
tetkik etmek istiyor 

Neler Anlatıyor ? •• 
--~'!llil ... __ _ 

-9-

Dilinger, Amerikan zabıtası 
karşısında korkunç bir mah

luk demekti ! .. 
Am~rika zabitası, yani ha- ı bir mesele var demekti. 

kiki zabita şeref ve hasiye- Con Dilinger, bu tarihte 
tini muhafaza etmiş olan kı- Aerikanın en korkunç, en 
sım, bu haydudların küstah- hain ve küstah hadudu idi. 
lıkları arasında derin bir ıztı- Halbuki bu sıralarda henüz 
rab içinde idiler. Bunun için 31 yaşında bulunmakta idi. 
bütün dedektif kuvvetlerini Con Rober Dilinger 1931 
faaliyete sevkettiler. senesinde Amerikanın Murs-

Bu de ne gezer, her şey· vil kasabasında değmuştur. 
den evvel zındandan firar Gençliğinde Kovbay olan 
hadisesi kimin ve nası hazır- babası, çif çi idi ve kasaba 
!andığını araştırdılar. Zından- çivarındaki çifliğinde ailesile 
da çok sıkı inzibat tetbirleri birlikte oturuyor, çifçilikle 
verdı. Hiç bir mahkumun geçiniyordu. 
kilçük boyda bile olsun bir Con Dilinger altı yaşında 
çivi bulunmasına imkan yok- iken annesini kaybetti. Ve 
tu . . Kacaman tabancalann yaştan itibaren de Con kötü 
girmeai cidden şaşılacak bir ruhlu, cinayete meyal tabi-
feydi. atlı olduğunu göste~meğe 

ilk tahkikatın verdiği ilk başlamıştı. Hiçbir şeye ikti-
kanaat, bu firar hadisesinin dan bu sıralarda hiç olmazsa 
zından haricinde ve çok kor evin kedi ve köpeklerine 

zulum yapmakla vakıt geçi-
kunç bir baydud teşekkülü rirdi. Tuttuğu kuşların tüy-
tarafindan hazırlandığı kana-

lerini henüz canlı iken yol· 
atı olmuştur. 

makta büyük bir zevk du-
Bu kanaat yanlış değildi. yardı. 

Esaıen firari haydutlardan Komşu çocuklarile her 
ikisinin, Pevkod ile Cakinsin zaman kavğa eder ve heman 
uzun bir zamandanberi ma- her gün eve eli yüzü yara· 
hud "' ilenger çetesi mensubi lanmış, kan içinde dönerdi. 
ve hapise ablmaları da bu Hele kır ve tenhada kü-
çetenin yapbİJ suçlar yftzün çük bir kız çocuğunu görür-
den olduğu anlaşıldı. st kızcagazın saçlarım yol-

f.iran on haydndun sıra maktan, elbiselerini yırtmak-
ile yaptıkları karakol ve ban tan giri durmazdi. Buyle bir 

Cenevre ( • Özel ) - Bir 
ay evvel mühürlü bir sandık 
içine hapsedilen Hindli bir 
fakir evvelce kararlaştınlan 
saatte doktorların önünde 
sındıktan çıkarılmıştır. Bay
gın bir halde bulunan Hind
li yapılan masajlardan sonra 
yavaş yavaş kendine gelmiş 
sapsağlam olarak ayağa kalk
mıştır.Hindliyi muayene eden 
doktorlar, fakirin sağlam ol
duğun bildirmişlerdir. 

Casus deiil 
Yakalanan berber kal
fası serbest bırakıldı 

lstanbul [Özel) - Dünkü 
akşam gazetelerinden biri I 
zabita tarafından casusluk 1 
şüphesile Beyoğlunda berber· 

1 

lik eden Malhas isminde 
birinin tevkif edildiğini yaz· 
mıştı. Yapılan tahkikata gö· 
re her ne kadar doyle bir 
adam yakalanarak adliyeye 
verilmiş •İse de casuslukla 
alakası olmadığı için serbest 
bırakılmıştır. 

1 Fransız Tecim 
Bakanı 

__ .... ___ _ 
Jimnastik için değil siyasa 

yapmağa gelmişler 
Sofya, [Özel) - 12, 13, ı 

14 Temmuzda Sofyada top
lanan Yunak tetkilitinın 8 
inci umumi kongresi esna
sında Sofyada Bulgarlarla 
Yugoslavlar arasında yapılan 
büyük kardeşlik ve Slavlık 
tezahürleri yapılmıştır. Bu 
hususta Yugoslav büyükleri
nin düşündükleri bizim için 
pek önemlidir (mühimdir) 
Bakınız Yunak teşkilatının, 
kongre münafebetile çıkar
dığı 5 numaralı fevkalade 
gazetede Yugoslav Sokol 
teşkilatının birinci reis vekili 
Gavgil neler yazıyor. Yugos· 
lav Sokol teşkilatının reisi 
Yugoslav Kralı ikinci Pierdir. 

" Tarih bize bugünkü ku
zey, batı, güney, (şimal,garb 
ve cenub ) Slavlann vaktile 
Karpat dağlanoın şimalinde 
Diyester ve Dibina nehirleri 
arasındaki geniş vadiler ve 
ovalarda yaıadıklarını göste
rir. İsadan sonra Slavlar bu 
vatanlanndan doğuya, batıya 
ve güneye doğru göç etme· 
ğe başladılar. Tuna nehri ve 
Balkan yarımadasına doğru 
inen Slavlar ta lstanbula (?!) 
Selaniğe, Y ananistanın içe-

zim dedelrimiz yaşarlardı ve 
bütün buralann bizim vata· 
nımızdı! Fakat felaket geti· 
rici bir el (galiba l'ürkler 
olcak) bizi mütemadiyen sı· 

kıştırmış ve elimizde bugün
kü küçük hududlar kalmıştır. 
Çok defalar buna biz kendi-
miz de sebeb olmuşuzdur. 
Aaramızdaki savaşlar bizi 
zayıflatmış, kuvvetimizi azalt
mıştır. Fakat bugün elimizde 
kalanı biz sokol yunaklar 
bütün k-:!vvetimizle ve asır-

iarca korumak niyetindeyiz. 
Cünev (cenub) Slavları ara-
sında bize dedelerimizden 
kalan amaçları devam ettir
miyecek bir kimsenin bulu-
nacağını zannetmiyorum. İşte 
biz Sofyaya sizin yanınıza 
bunları ve aramızda artık 
genel bir amacın (umumi bir 
gayenin) dolaştığını söylemek 
için geldik.,, 

Elçinıizle görüştü 
Peris, [Radyo) - Tecim 

Bakanı dün Türkiye büyük 
elçisi ile Türkiye Ekonomi 
Bakanlığı müsteşarı Kurdoğ
lunu kabul etmiştir. Görüş· 

' rilcrine ve Adiryadik deni
zine kadar varmışlardır. 

İşte Yugoslav kralından 
sonra gelen Yugoslav sokol
larının birinci reis vekili 
Gavgel, Yunan gazetesinde 
bunları yazıyor. Biz Yugos· 
lavya sokol,arının Sofyaya 
jimnastik yapmağa geldikle· 
rini zannediryorduk. Aldan
mışız. Meğer onlar Sofyaya 
siayasa yapmağa gelmişler ! 4 meler Türk - Fransız tecim 

konuşmaları etrafında ol-
muştur. 

•• 

Bütün bu geniş arazide bi-

m E ~ s m m 

İstanbul (Ôzel)- Lllbnan 
kadın muharrirlerinden Sel
ma Sayeg ıehrimize gelmit· 
tir. Türkiye hakkında tetkik 
yazılan yazmak istiyen L6b
nanlı muharrir, Ankara ya 
gitmek iıtemektedir. Kendi
sile konuşan muharrimize, 
Türkiyede kadınlığın ilerle· 
yişinden btıyük takdirlerle 
bahseden Lübnanlı muharrir 
demiştir ki : 

"- Lübnan kadınları 1860 
tanberi kurumlar teşkiline 
başlamışlardır. Bu kurumlar 
gençlerin terbiyesi ile meş
gul olmuş, siyasal alanda ilk 
faaliyet olarak ta vergilerin 
indirilmesi için Fransız hi-
kiimetine bir rapor vermiş· 
lerdir Kadın kurumlanmı:ı, 
kimsesizlere, körlere, ihti· 
yarlara mahsus bakım evleri, 
hastaneler açmışlar kimıesiz 
çocukları okutmak, halkın 
seviyesini yükseltmek için 
konferanslar vermiştir." 

Lübnanlı muharrin bugün 
Yerli mallar sergisini geze· 
cektir. Kendisi Lübnan ka
dın kurumlan ve Lzbnan en• 
düstrisi teşvik kolundan ol
duğu için işe çok ilji gla· 
termektedir. 

Selma Sayeg baştanbata 
Lübnan malı giymektedir. 

---"ll~IBıılilr---

lngilterenin 
Küçük İtilafla Fran 
saya karşı hissiyatı 

la baskınlan, firar hadise- fırsatta küçük conun gözlen 
1 

sinin Coa DilhıgerJe alakası parlar, gece cadısına ben-
f;>ğretmenler ·, 
için bir öz 1"iirkçe f 

Barışı bozana 
M6syü Tituleskonun bat· 

vekil M. Baldvin ve Sir Ro· 
bert Vansittartla yapbğı gö· 
rüımelere dair Dayli telg· 
raf gazetesi ıu ıuretle idarei 
kelim eemektedir 

old•iu anlqıl111ca adeta kıy zerdi. 
metten dtiştn, unuduldu. Za- Con Dilingerin meyva çal-
bıtanm hedefi Con Dilinger mak için birleştiği çocuklar 
oldu 1 da yaman idiler; denebilır ki 

Tahkikabn verdiği bu ne- Dilingerin ilk çetesi bu ye-
tice, Amerika zabıta meba- miş çalan çocuklardan mü-
filincle deriq tesir yaptı, kar rekkep çete idi. 
plannda cidden uğraşılacak ( Arkası var ) 

il!::.."! 11!:!11 ~q 11'.:'11 111.!:!IJ ll'p'" ~ 11'"!11 
ı.:. ıı':ıı ~ ıı::. ~ ~-41 ~ I~ 

Ucüncü Murad , 
~--------"--~----~ oo~----------~~~---

Safiye Bafu Sultan 
--~--~----~oooo~--~------~ 

- Baştarafı 1 inci yüzde -
sonra, Korfo valisini acaba Musa kamına mensub oldu-
hasta... Yoksa, yokıa ?.. Öl- ğu kanaatını veriyordu! 
mllt mu bulacaklardır ! Vene içeri girer girmez : 
dikten kalyona bindikleri - Emriniz Sinyora? .. dedi. 
gündenberi her gece rüyası- - Tevratın yanında mı? .. 
na giren ifrit kimdi? Bu ifri - Bir fala mı bakacağım 
tin söylediği sözler birea ha Sinyora? .. 
kikat mı idi?.. - Evvela bir ruya tabir 

Genç kadın, birdenbire edeceksin .. 
iyrildi, kuvvet ve cesaretini Fal bakmağa, ruya tabir 
toplamış ve kararını vermiş etmeğe alışık olduğu anla-
bir halde salona döndü ve şılsn Ester, koynundan kü-
asabi bir halde : çük fakat altın kaplı bir 

Ester! diye bağırdı. çıkardı, ve : 
Sanki kapının arkasında - Buyurunuz, sinyor de-

çağırımasını bekliyormuş gibi di. T evratım her vakit oldu-
bir çabuklukla salona genç ğu gibi yanındadır. O, bence 
bir kız daha girdi. her vakit ve her yerde kur-

Bu genç kıza da çirkin tarıcımdır. kurturıcımdır. 
denemezdi. Yaşı da yirmi Y abadi kızının -evet, bu 
ya var, ya yoktu. Saçlarının kenç kızın Yahudi olduğu 
renginin kırmızıya çalması, artık şübhe caiz degiJdi.-
çene teşekkülünün hadden Sözleri sinyoranın taassub 
fazla ileri çıkmış bulunması clamarlannı kabarttı, ve: 
daha : ilk g6riltte bu kızın _: Senin o tevratın ancak 

----------------0000--------~----~ 
kursu. aç.ılıyor .. _ Bütün Dünyanın Boykot 

Ankara (Özel) 1 - Kultür • 
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Yap 
1 İngiliz-Alman andlqmasa 

dünya üzerinde tesirabm 
göstermekle beraber Alman· 
yanın kiiçilk itilaf ve Balkan· 
lardaki propoganda kuvvet
lerini takviye edecekhr. 

~~kanlığı il~ ~e .. ort~ okul ması isteniyor ••• 
ogretmenlerının oz Turkçe· 
deki melekelerini artırmak 
ve öz tükçeyi amali bir su· 
rette ögretme usuUerini ken
dilere göstemek üzeı e An
karada bir kurs açmak için 
tetkik yapmaktadır. Bu kur
sa bütün ilk ve orta okul 
öğretmenleri i şti rak eVirile
cektir. 

Almanya 
~lüstenılckcler İçin 

propagand yapıyor 
Berlin, [Özel] - Alman 

sömürge (müstemleke) ku
rumları bütün Almanyada 
eski müstemlekeler mumur
larının iştirakile propeganda 
konferansları tertibine karar 
vermişlerdir. ----· .. ·----
Şarbayımızdan 

bir rica 
Göztepede Turgut Reis 

soka ağzındaki lağım pat
lamış oradaki evleri taaffün 
içinde bırakmıştır. 

İzmirin en güzel ve kibar 
bir yerinde patlıyan bir la
ğıma Şarbayımızın dikkat 
gözünü celbederiz. 
-~~,~~ 

fal bakmağa yarar, benin 
ona imc:.nım ne vardır, ne de 
olabilir, dedi. 

( Arkası var ) 

- -----
Cenevre, [Ö.D] ·- Banş bir kontrol altinda bulun u· 

tehlikeye düşerek hücum rulmasını, barışı bozan mem-
eden devlete .karşı alınacak lekete hiçbir iptidai mende 
ekonomik tetbirleri karar- sattınlmamasını ve hiçbir 
}aştırmak üzere toplanan devlet tarafından para 
Uluslar Kurumu tali komis- yardımında bulunulmamasını 

yonu raporunu hazırla"lıştır. tavsiye etme~ttedir. 
Komisyon barışı bozan Komisyon butavsiyeleri U-

devlete karşı bütün dünya luslar kurumu konseyinin 29 
tarafından tam veya kısmi Temmuzda yapacağı fevkal-
boykotaj ilan edilmesini, si· ide toplantısında müzakere 
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lah, cephane gibi savasa ya- edilecek, karara bağlanacak 
rıyacak malların satışını sıkı tır. 

Avrupanın halihazır siyasi 
hudutlarının Almanyanın ~eb 
ren değiştireceği ka guaima 
karşı küçük itilaf ve Balkan 
anlaşmaıı tarafından bugilne 
kadar güdiilen aleyhtarane 
siyaset nihayet bulacaktır. 

Almanya bu vaziyeti lngi· 
liz dostluğuna medyundur. 

" Oniversul " 
"!;" ~ili r•~ ıı::ı '•'il ıı;q ıı;q '=" ~ 

A ~~btz ~i~a~;t ;,.i 20 iıkteşri:~ ~~s 
'J pazar gunu 

--------..ao .. ---------

Istanbulda bir evin çatısı ara
sında iskelet çıktı 

- - .. ··----
İstanbul, [Özel] - İstan- cinayetin olup olmadığı an· 1 

bul zabıtası ve onu takiben- laşılmak üzere iskelet morga 
' 

de adliye, şayanı dikkat bir nakledilmiş ve tahkikata baş· 
meseleye el koymuşlardır. lanmıştır. 
Şöyle : Evin ilk ile son sahibi ara-

Euvelce maruf bir zata ait sında, değişmiş bir takım 
olan bir evin son sahibi, bu eller vardır Bu ölünün bun-
evi tamir ettirmekte iken 
çakı arasında, iskelet haline 
gelmiş bir cesed bulunmuş
tur. Bu iskeletin cinsi, neka-

' dar zaman evvel öldüiü,Bir 

lardan hanğisi zamanında 

oraya konulduğu yeva çatı 

arasında öldüğilnü tesbit 
etmek Mr hayli güç bir me· 
seledir. 

MEMLEKETiN HER TA
RAFINDA GENEL NÜ

FUS 5AYIM1 YAPı 
LACAKTIR 

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

2 - Numarasız binalarda 
oturanlar hiikiimete haber 
yermeğe mecLurdurlar. Otur
tuğu bina numarasız oldup 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve ıi· 
len ve kaldıranlan için para 
cezası vardır. 

BaşvekiJet lı~tistik 
Umum Müdtırlüjü 


