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AFRiKA BARB KORKUSU 
~tanb~:;;~ 'Afrikada harb olacak mı? Arnavut istiklali 

•••• 
nun, yaoıcı ve diril

ici işareti ile burasıda 
azzamanda yer yü

zünde bir Cennet 
köşesi olacaktır 

Florya, lstanbul ---· Yiltemadiyen akıb giden 
ma · vaaıtalannın durma
' dinlenmeden tatıdıkları 
n kalabalıklannın sayısı

• tahmin etmek kolay de
lil. Gazeteci tahminine uy
~uyarak ve kabil olduğu ka

hakikah anJatmağa ça
rak pazar gtlnü Florya 

Uanna dakillenlerin aayı
ı ben 25,000 olarak kes

tirebiliyorum. Buraya gelen
ler dalia ilk çırpada 20 ku
hlf tlubuliye, 30 kuruş ban
ı~o kreti, bilmem kaı kuruş 
'-nyo murafı, dut ve saire için 
Me7ea varlıksız! insanlar ... 
llntan buhran ve parasızbk 
16zlerine rajmen en ufağın
taa en b&yüğline kadar her 
~ea burada bir ,eyler ıarfe
.-yor. 
• ıc._.. glnefin altında 
1erin birer çardak bulmak 
•detine kavuf8Dlan kimse
lerin oldukça cömerd olması 
lizım... Kaaa bir biaabla bet 
kiplik bir ailenin latanbuldan 
sabahleyin kalkarak akşamı 
filfm'ada geçirmesi için ye
Cli, ıekiz lirayı budçesine 
ilavem icab ediyor. 

Florya, bu günkn halile 
or•J.• sidenleri tatmin ede· 
cek bir durumda degildir. 
Ancak tabiatın lıtanbullula
rın lnibae ıerdiği gilzelliğile 
en bilyUk ıef Atatnrkün ip
retiJe pek yakında Filoryayı 
belki de Nia ve Kan gibi 
bir elaj tehri haline gele
cektir. Evet burası da onun 
yarabcı ve imar edici bir 
hareketi ile az zamanda yer 
ylizilnde bir cennet köıesi 
olacaktır. 

Pazar giinü öyleden sonra 
halk plajda vakit geçirirken 
bir otomobilin geldiği göriin
dl. bk dakikada göze çarp
mıyan hu otomobilden yarım 
koli' bir pmlek giyen, hasır 
fapkalı bir g&lge indi ve 
halk kalabalıklan arasına 
kanfb. 

Aradan daha iki dakika 
geçmeden pllj yollannda 
dakQcalarca ve dakikalarca 
deva~ eden ıilrekli bir alkış 
•e neı' e tufanı başladı. Halk 
Wıgnca alkıılıyordu. Halkın 
içine kantan bu mutavazi 
,aı;e en bllytık halk adamı, 
Bllyllk Şef Atatnrktil. 

86ytl9' Şef mlltebessim f ebreaile balkı aelimlarken 
rOzleri çelen bir tavuuyla 
ki•clİmne rabatca banyo ala· 

.. .. • 
lngiltere uluslar sosyetesinde barba mani Arsıulusal muahedelerle te-

olmak için bütün 2'ayretini sarf edecektir min edilmiştir 
Londra 25 (A.A) - Bay ı vechile hareket edeceklerdir. 

Samuel Hoar hükumetin, Ortada dolaşan bir şayia· 
Habeş meselesinin sulh yolu ya göre Birleşik Amerika 

İtalyaya Kellog misakının 

laşmazlığının barış yolu ile 
halli için Paris, Londra,Roma 
ve Adisababa arasına geçen 

İstanbul 26 (Özel) - ltal- ' aza olarak kabulüdür. Arna· 
yanın Arnavutluk istiklali 1 milletinin. herhagi bir iıtill 
hakkında ileri sürdüğü garip 
fikir ve mütalealara Arna
vutluk Hariciye nazırı M. 
Vıla Tiranda münteşir yarı 

resmi "Besa,, gazetesinde şu 
suretle cevab vermiştir: 

BAY LAVAL 

BAY LİTVİNOF 
yüklemekte olduğu taahhüt
leri ihtar eden bir beyanna
me neşretmek niyetindedi. 

Paris 25 ( A.A ) · - Bay 
Laval bakanlar kurulu top
lantısında İtalya - Habeş an-

~q 
lı~l 

B. TEVFİK RÜŞTÜ ARAS 
konuşmaları anlatmak ve 
Fransanm gelecek hafta Ce
nevrede alacağı durum et
rafında izahat vermiştir. 

Bakanlar kurulu ne İtalyan 
- Sonu 4 üncüde -

pınrq 

ı~ı 
,.. ... q 
b~I 

- Arnavutluk efkarı umu
mumiyesinin teheyyücüne lü
zum yoktur; Arnavutluk istik 
lali beynelmilel muahedelerle 
ve muklak olarak kabul ve 
tasdik edilmiştir. İstik} için 
beynelmilel iki kuvvetin is· 
tinat noktası vardır; bunlar 
dan birisi 1931 Paris süfera
sının kararları, birisi de Ar· 
navudluğun cemiyeti akvama 

•• 
Ozür Dileriz 
Yazızımın çokluğundan ötü

rü " Safiye sultan ,, tefrika
mızı koymağa imkan olmadı. 
Özür dileriz. ile hallini tehlikeye düşürme

mek için, şimdilik Habeşis

tana ve ltalyaya silah çıkatı 
müsaadesi vermiyeceğini ve 
fakat 1930 andlaşmasmda 
yazılı olduğu gibi İngiliz top 
rakhrnndan transit olarak 
Habeşistana silah geçmesine 
karşı gelmiyec~ğini Avam 
kamarasma bildirmiştir. 

Yunanistanda rejim işi 
~~~~~~~~~~~~~-.. ++00..00~~~~~~~~~~~~~-

Geneloy tarihinin tespiti içiıt kralla konuşan 

Bakan Fransanın da and
laşmaya sadık kaldığını ilave 
eylemiştir. 

Atina şarbayının dönmesi bekleniyor 
Atina 25 ( A.A ) Hüka- 1 Atinaika Nea gazetesine gibi düşündüklerini ilave et· 

met çevenleri: geneloy tarihi göre, Venizelos bugünün bu- mektedir. 

Paris 25 (A A) - Lö Jur 
gazetesinin Cenevre muha
biri yazlyor: 

• .j'.i1 lanık durumu içinde şimdiki 

i hükumet tarafından yapılan 

Cenevrede Danimarka. Ka
nada, İspany mümessillerinin 
uluslar kurumu konseyinde 
lngiliz tezlerine müzaharet 
edecekleri kabul adilmektc
dir. 

j -;eyiaiiı"i;-tiı~Tdileğe te~ 
,.,!Dan olmıyacağı lfikrindedir. l Venizelos nisbi temsil ır siste-

Bay Litvinof ile bay T ev
fik Rüştü Arasın misakın 

harfiyen tatbiki hususunda 
israr edeceleri tahmin edil
mektedir. Çekoslovakya İtal
yayı daha geniş bir mikyas
ta tatmin eden bir uzlaşma 

aramak hususunda Fransaya 
müzaharet edecektir. Cenubi 
Amerika devletliri de ayni 
....--~ .... - ----

BAY ÇALDARİS 
hakkında Atina şarbayı bay 

cağı bir köşe arıyordu. Bu· Kotzias tarafından kralın dü 
yurultusu altındaki milyon 

şünceleri hakkmda verilecek 
yıgınlarından hiçbirinin raha- izahattan sonra bir karar 
tını bozmağa razı olmıyarak 
herkes gibi mutavazi bir köşe alınabileceği fikrindedirler. 
buldu ve halkı seyre koyul- Geneloy saylavlar kurulunun 
du. gösterdiği tarihte yapıldığı 

Bu hadise halkı çoşturmuş takrirde, hükumet bu hu hu-
ve Floryada daha neşeli da· sustaki şaı tların tesbiti için 
kikalar yaşatmağa başlamıştı. ayrış partileri ile uyuşmağa 
Bu mesut hidise günün ar- çalışacaktır. Geneloy sonra-
tık bir neşe içinde geçme- ya bırakılırsa hükumet talik 
sini temin etti. Halk geç kararını vermek salahiyetini 
vakte kadar eğlendi ve güldü. 1 haiz olan saylavlar kurulunu 

tmi ile meclisi~müessesan:içi~ 
de;-hol~seçim.y;pılmas:nı _ta~ j 
·'siy~ etmektedir. Bay_ı::Çalda-: 

.,,ris geneloyu r,İstemekte israr 
ederse -bir ulusal birlikhü-.; 
J~umetinin k~ı.;;;ıjve Marti 
:fhtililinde]-alakadar -[ ola;.1;..; 

içi; genel--;f- ilin edilmesi: 
~ilin,,,. edilmesi Iizıol"d;;::-·-

Atinaika Nea gazetesi cu-
~u;cu çevenlerin Venizelos ~ BAY VENİZELOS 
r ~ _ S_S_E--E S S E • 

Bir şantaj mı? 
-----------------0000-----------------

Yoksa eski bir cinayet mi 
meydana çıkıyor 

Karşıyakadaki Fransiz 
mehtebi bağçesinde, zabita 
nazareti altında hafriyat ya
pılmakta ve bundan üç sene 
evvel gömülmüş bir cesed 
aranmaktadır. 

Bu araştırma, bir vakıtlar 

mektebin idare memurluğunu 
ve bahçevanlığını yapmakta, 
aslen Yahudi bir Bulgar olan 
Hanri Koçberiyin ihban üze· 
rine yapılmaktadır. 

İhbarda ismi geçenlerden 
kavas Said bir iki seneden 

AHMET ZOGO 
ve ya tahakkilm siyasetine 
meydan vermiyeceji de pek 
tabiidir. _,,. 
Alman yada 
Yuhudi 
Aleyhdarlığı 
Berlin ( Radyo ) - Y eai 

poli direktörii buglin terdi· 
ği bir diyevde ilk iş olarak 
Berlini Yahudilerden temiz· 
liyeceğini söylemiştir. 

Alman kadınlarile miina
sebetleri olan Yahudiler ya• 
kalanarak kamplarda hpee
clilmekte, Yahudilerle g6rll
şen Alman kadınlannın re
simleri de gazetelerde net· 
redilmektedir. 

Parti Genyön 
Kurulu 

Ankara, 25 (A.A) - G_. 
yön kurulu bugün lbeJli top
lantısını yaptı ve Ymefel, 
Bala, Manavgat, Arabamı il· 
celeri parti yönkurul başkan
larının ödevlerini onayladı. 
Partinin iç işleri ilzerine g6-
rüşülerde bulunarak kararlar 
verdı. 

-~~""'-"V'VV" 

beri ortadan kaybolmuftar. 
Mektebin o zamanki mlldlrl 
Mer Tubi Marsilyada balan· 
maktadır ve gendilerine bir 
sürü rezalet ianad olanaa 
sörlerde muhtelif yerler da· 
ğılmışlardır. 

Bakalım .. Bir ADtaz dan· 
sımı yoksa bir orta devirler 
sörler rezaleti karıwnda· 
mıyız? .. 

Telefon 

Adnan Bilget toplanhya çağıracaktır. ...................................................... ~--:~----~----.. ~------~..,~----~llR----.............. ... 
Ah t A BÜYÜK ELBiSE FABRIKASI ESKi BiT PAZARI 

No. 
me ve sım NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 

Hereke, Feabaae ve Karamlrıel fabrikalannın en zarif ve en dayanıklı kumaşlarından üç purova üzerine 2 2 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
• Y .elbise · mOfteri • eamezae aluau kaparo tamamen iade edilir. Mquammn levhuma dikkat ediıaiz. 3882 
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Türklerle Karşı Karşıya 
Yazan: Türkçeye Çeviren: 

ANRI FÖY 
-106-

Anzaklar •• 

iki siper 
Batarya ~umandanları, ef

radın silah, techizat ve üni
formalarının daima temiz ve 
iyi bir halde bulunmasını sağ 
lıyacak ( temenni edecek ) 
tedbirleri alacaklardır. As
kerlerin elbiselerinde birçok 
yağ lekeleri var. Bunlar sı
cak su ve sabunla yı !tanarak 
çıkarılmalıdır. Kepiler hep 
yağ içinde, güneşlikler umu
miyetle pis ve kırıktır, Kun
duralar yağlanmamış ve bo
yanmıştır. Kaputlar yırtık 

pırtıktır. Bütün techizat ve 
ünifoı:Malar hep toz içinde
dir ve tozlar bir günlük toz 
değildir. Silahlar bakımsız
dır. Koşumlar da öyle. Ü
zengiler, gemler, kantarma
lar hap paşhdır. 

Bugünden itibaren, görü
lecek olao bu gibi nkksanlar 
muhtelif hapis cezalarile tec
ziye edilecektir. Saat 17 de 
nöbet alacaK olak efrad saat 
12,30 dan itibaren silahlannı 
tecgizatlarmı ve üniformala
rım temizlemek için özgür 
( serbest ) bırakılacaktır. 

İLK TAHLiYE 
İngilizlerin bo cebhanesi 

var ve bunu hesapsız kulla
nıyorlar. Biz de durmadan 
ateş ediyoruz. Müteaddid 
İngiliz harb gemisi Saros 
körfezinde dolaşıyor ve ateş
lerini bizimkilere ekliyorlar. 
Kısa bir zaman i~nde Alcı
tepe pathyan mermilerin toz 
ve dumanları içinde kaybol
du. Tüfek ateşleri çatıdıyor. 
Bizim 'nadolu tarafına ba
kan gözetleme yerimiz, şim
di Türlderin atesi altındadır. 
240 lık bir mermi yakınımıza 
düştü. Müthiş bir sarsıntı 
her şeyi devirdi, yıktı. Fakat 
Allaha şükür yaralanan, ölen 
yok! 

Anzaklar, bir süngü hücu
mu yaparak iki siper zeptet
tiler. 

Bu şiddetli fakat hiçbir 

~ 

.Uşakta 
Bir Bomba 
Patladı •• 
Uşak (Özel) - Arabacı 

Kel Eminin evinde bomba 
patlamıştır. Emin ölmüş ka
rısı. ve kızı yaralanmışlardır. 
Bu bombayı Emin Umumi 
Harb hatırası olarak sakh
yorpıuş. Bir aralık karıştırır
ken bomba elinde patlamış. 

Tecrübeli bir 
muallim 

' ilk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmal derslerini 
aı zamanda büyük bir gay-

ret ve gayet ehven ücretle 
çok kuvvetli çalıştırıp yetiş
mek üzere hususi ders ver
meği teabhüd ve muvaffaki
y.t _temin eder. 

:: Adres • Ar~bfınnı 
• Yagcı 1 ar 

sokaiJ ARİF OKURER. 

•• 

netice vermiyen muharebe
nin gece çöküyor. Zaten bu 
faaliyetin, bu gürültünün he 
defi, Türklerin dikkatini bi
zim tarafa çekmekti. Biz şid 
detli bir taarruz yapmak gibi 
gürünürken, İngilizle, Saroz 
körfezinde Kayatepe ve 
Suvladaki mevzilerini tahliye 
ediyorlardı. 

Bu mühim hareket, müş
külatsız ve müttefiklerimize 
hiç zayiata malplmadan ya
pılmıştı. Yalnız birkaç top 
feda edilerek karada bırakıl 
mıştı. Bu tahliye edilen yer
lerde, tahliye esnasında Türk 
ler tam bir hareketsizlik gös 

termişlerdi. O kadar ki İngi
liz kıtaatı vapurlara bindiril
dikten sonra, bazı askerler, 
fazla çektiklerinden dolayı 
karada karada unutulmuş ol 
dukları için, gönüllüler icara 
ya çıkarak geç kalanları ya
kalayıp getirdiler. 

Bunlar, hiçbir Türk askeri 
görmemişlerdi. Halbuki bu 
esnada, bütün levazım ve 
erzak depoları cayır cayır 
yanıyor ve kalın siyah du
manlar göklere doğru yükse
liyordu. Bu yangınlar, Suvla 
faciasını korkunç ve uğursuz 
bir ışıkla andınlatıyordu. Bun
dan sonra benim hatıra def
terimdeki notların birdenbire 
kesildini göreceksiniz. Çün· 
kü, defterimin bundan son
raki sahifesi kan lekelerile 
kaplıdır. 

Fransız ağır topçu yüzba
şısının nasıl yaralandığını an
latan yazılarına başlamadan 

evve], Fransız karargahında 

bulunan Şarl Ru ismindeki 
zabitin 1 birincikanundan 
İngilizlerin Anafartalar ve 
Arıburnu mıntakalarını tah
liye ettikleri 20 birincikanu
na kadar olan hatıralarından 
ehemmiyetli gördüğümüz kı
sımları nakledelim : 

-(Arkası var)-

bir cinayet 
Develi, [Özel] - Elbiz 

tarlası üzerindeki harmanlık
ta bir kavga olmuş, Mustafa 
oğlu Mustafa Abdülbaki, Por~ 
suk Ömer oğlu Kadiri kaz
ma ile vurarak öldürmüştür. 
Cinayetin sebebi, Mustafanın 
Kadirin harmanına müdahale 
etmesidir. 
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında 

( Halkın Seai ) 26 TEMM\.ll 

Halkın 
Sıhhatı için 

Eski Bulgar 
Kralı Oğlur·İle 
Görüşecek 

Meşhur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserinden 

Birçok yerlerde gizli ola
rak bazı diplomasız dişçile
rin iş yapmakta olduğu bize 
haber veriliyor. Halkımızın 

sıhhatile ve ulusal hazinenin 
zararile ilgili bulunan bu 
durumun ortadan kaldırılma
sını önemle dileriz. 

Peşte, (Özel) - Temmuz 
ayının başındanberi Peştede 

buluüan eski Bulgar Kralı 

F erdinand Macaristanın Mu
rani ismindeki villasına git-

JJE)'İllNlllCİ Klzı 
C/Zo~a vı 

~ CI EFE 
miştir. Orada oğulları Bul
gar Kralı Boris ve Prens Ki
ril ile buluşacaktır. 

- İKİNCİ KISIM -

Her fiata - YAKAN AŞK 

-4-
Azinıet dola yisile acele 

nıüzayede ile satış 
Önümüzdeki pazar günü 

yani temmuzun yirmi seki
zinci günü sabahleyin alaf
ranga saat onda Gündoğdu 
İkinci kordonda ( 160 ) nu
marada esbak Aydın kum
manya memuru M. Jozef 
Kaporal efendiye aid bil
cümle lüks mobelyalar bil
müzayede satılacaktır. 

Ağustos başında yapılaca

ğı söylenilen bu ziyaret mü• Çakıcı için yanan tüten 
nasebetile Kral F erdinand, 
oğlu Borisin Polonya, Alman- a 1 ar pek çoktu 
ya ve Macaristan ricalile ko
nuşmasını temin etmeğe ca
lıstığı söylenmektedir. 

- Rica ederim Vasil, ha- ı 
na bu hususta birşey sorma. 

Vasi) uysal bir adamdı; 
elinden çıkan bir kaza ve 

İzmir ikinci hukuk mahke- uhursuz bir tesadüf onu Ça-
sinden: kıcı çetesine gözcü olmağa 

İzmirin Değirmen dağında mecbur etmiştir. 
telgraf sokağında 20 No-Ju Değirmenci kızı Maryanın 

Gerek sari iki kişilik kar
yola, hasırlı takım, maroken 
takım, oyu, masaları, mü
devver masa, 2 çini vazo, 
heykelli beyaz saat, madeni 

evd~ Abdulah kızı Firdevs yanı sıra, hıçbir şey söyle-
kocası Mezarlık başında sey- meden y..ırümcğe baş:adı. 
yar kilimci bacı Salih oğlu Vasilin de ruhunda şiddetli 

bir fırtına vardı· Kendi ken
Salih aralarındaki boşanma 

disine: 

etajer ma 2 heykel, sedefli 
masa ma nrap heykel, kadi
feden divan, antika sandal
ya, bir çok lüks ve antika 
yağlı boya levhalar, resimli 
levhalar 2 yüksek siyah ko
lona vazolarla, lüks elektrik 
lambalar, Salamandıra sobası 
6 Amerikan sandalyalar, 1 
etajer ve heykel, şemine tu-

davası iizerine gösterilen 
adreste olmadığı ve kimse • - Allah verse de ~üphe-

lerim doğru olmasa... Doğru 
tarafından tanınmadığı anla- çıkarsa benim talisiz başım 
şılan mbddei aleyh Salih ne olacaktır? Çunkü seviyou 
hakkındaki tebligatın ilanen rum, hem de çok seviyorum. 
icrasına ve arzuhal suretinin ı - 20 -
mahkeme divan hanesine f) · · 1 "1 eğırnıencı {JZJ n arya 
telikma ve bu sebeble teh-
kikatın 17-7-935 çarşamba 1 kıskanıyor · 
gunune bırakılmasına ka- Değirmeııci kızı Marya, 

Bozdağa dönerken, içinde 
rar verildiği halde tahki-

çok büyük bir sıkıntı bisse
kat günü dahi gelemeyen ve diyordu. 
cevab vermemekle beraber 

Marya geliyordu. Marya 
vekil göndermeyen müddei 

valeti, 2 Amerikan 1 oltuk, 1 
büyük yağlı boya antika lev
ha, 1 servant, bronz vazoları, 
1 anahtarlı yemek masesı, 
sobadan broz parçaları, bü-
yük vazo ma altı, 1 masa 
1 nargile, 1 saat, 1 bakır 
mangal, kyrderobalar ayna
larile, komodinalar, koltuklar 
1 yazıhane 1 koltuk, çifte 
kanatlı aynali dolaplar, van
tilator, dıvar saatı, 1 kütüp-

de> ha doğrusu Çakıcıyı hem-
a ley hakkında gıyap kararı de hakiki bir sevda ile se-
verilerek tahkikatın 18·9-935 

1 
viyor ve.. kıskanıyordu. Ça-

Çarşabma gününe bırakılma- kıcının aşkı, Rum kızını çıl-
sma karar verildiginden mez dırtıyor ve... Çakıcının evli 
kür günde saat 10 raddele- olması da bu aşkın ilk acı-
rinde müddei aley Salihin larını teşkil ediyordu! Fakat 
esaleten mahkemede tah- değirmencı kızının derdi yal-

hane, tahta elbise dolabı, 
kikat hakimi huzurunda nız bu değildi; çok daha 

lavman, şezlong, 1 kişilik 
karyoia ma yatak ve cibinlik 
1 beyaz karyola halı, secca-
de ve sair birçok lüks mo
bilyalar bilmüzayede satıla
cuktır. 

Büyük Kardicah İl>rahim 
bey hanında Emniyet müza
yede salonu müdürüyeti. 

hazır bulunmnsı veyahut ta
rafından bir vekil gönder· 
mesi lüzumu beyan aksi hal-

de H. U. M. K. maddei mah· 
susuna tevfikan bir daha 
tahkikat ve muhakemeye ka
bul edilmiyeceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

zmir m hasebei 
müdür .. ğünden: 

hususıye 

Kıymeti muhaır.menesi 
Lilra 
500 

Nafia karafında muattal Dir hande bulunan -Buik- mar
kalı imdadı sıhhi otomobili satılmak ve bedeli peşin veril
mek üzere 2417/935 tarihinden itibaren 12/8/935 tarihine 
kadar 20 gün müddetle artırmaya konulmuştur. Artırma 
şartlarını görmek istiyenler her gün mühascbei hususiye 
müdürlüğüne ve pey sürmek istiyenler de ihale günü olan 
12/8/935 Pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar depozito 
makbuüzları veyahut banka mektubları ile birlikte Encbme-
ni vilayete müracaatları. 2304 

İzmir uhasebei Hususiye 
Müdürlüğ ·inden : 

Kıymeti 

muhammen esi 
Lira 
100 Karşıyaka Celal B. Nesimiye sokağı 10 No. lu 

Arsa, baraka. 
İdarei hususiyei vilayete ait ynkarıda yazılı arsa ve bara

kanın mülkiyeti satılmak üzere uzatılan artırmada istekli 
çıkmadığından 25/7/935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
uzatılması onanmıştır. 

Artırma şartlarını görmek isteyenler her gün Muhasebei 
Hususiye müdürlüğüne ve pey sürmek isteyenler de ihale 
günü olan 8181935 Perşembe günü saat 9 dan 12 ye kadar 
depozito makbuzları veyahut banka mektupları ile birlikte 
Encümeni vilayete müracaatları. 2308 

büyüktü! Kıskandığı kadın da 
Çakıcının zevcesi değil, fa-
kat bir İtalyan kadındı. 

Bozdağda, dağlar başında 
Çakıcının bir yörür kız dil
beri veya karısı Raziyeyi 
sever, ikinci karısı güzel Fat
me kıza gönül vermesi müm-
kündü amma... Bir İtalyan 
kadını ile sevişmesine ne im
kan olabilirdi?. 

Karilerimiz böyle bir tered
düd ve endişeye düşmüşlerse 
meraktan kurtarmak için 
hemencecik şu izahatı vere
lim: 

Çakıcı efe o tarihin alem-

ar y ızın 

Acele hinıınetlerini 
bekliyoruz 

Bayraklı ile Türan arasın
d · Gifreye ait eski ve müt
rük bir tamirhane vardır. 

Bu tamirhane tam yolun luv
rıldığı yerde bir tümsek pey
da etmektedir. Burada bir 
kaza olması çok kuvvet umu 
lur. Öteden beri Menemen 
ve Karşıyaka yolcuları bu 
kıvrımdan geçerken yürekleri 
titirer. 

Okuyuculıuımızdan bikaç 
tanıdık matbaamıza gelerek 
bu tehlikeyi hatırlatmışlardır. 
İleride acıklı bir hal karşı
sında kalmamak üzere bu 
binanın belediyemiz tarafın· 

dan satın alınmasını ve bu 
yolun düzeltilmesini Şarbayı
mızın himmetlerinden bnkle
riz. 

şumul bir şöhreti idi: . 
A vrupada bile ismi söyle.! 

nirdi. Amerikada ise acaib: 
denve efsanevi bir mahlÔli 
sanılırdı. . 

Tan ( Paris ) in gazetesi 
[. . h b' . M K t• n zmır mu a ırı . us an 
Kaufau Çakı~ı ile bir niuıa: 
kat yapabilmek için baş vyr.: 
madık çare bıra~mıyordu: 

ı"-
Fransız konsolosu bu mulia-
bir iç n böyle bir müsaade 
almağa çalışıyor, Kamil paşa 
da nedense müsaade ver
mekten nazlanıyordu. 

Amerikalılar ise, Çakıcı ile 
görüşmek ve onun resmini 
almak için akla ve hayale 
gelmeyin masraflara giriş· 

mekte idiler. 
Çakıcının Mc.lfım olduju 

üzert tek bir fotografı bile 
yokfür. Her hanği bir 'se~b 
dolafısile çıkartmamışbr.,·B'lİ 
da Amerikahİarın inerakim 
arttırmaktan ve... baıı açık 
gözler içiiı iyi bif' iı esası 
olmaktadır. 

Çakıcı, eksantirk kadadiar 
içinde bir iş , bir mesele oi
muştur. Çakıcın 30 yaşların
da dinç1 gUzel blr. erk•1t 
olarak tivayet edilme~i, haD 
kadınlar için "Bo:ıi:lağının eı
kek ahusu,, olmuştu. Çakı
cıyı körmek istiyen kadınlar 
Çakıcıya gıyaben atık elen · 
kızlar bile yok degitdi. 

Bunlar arasında iki ltalyan 
kadını numune görebilirsiniz. 

Çak cının macarasını bilen• 

ler yalnız bir İtalyan kadı· 
nından bahsederler. Bu yan· 
bşbr. Bu kadınlardan birisi 
İtalyan generali olduğu söy
lenen baron Vonütellinin ma· 
dnnııdır. p 

Kamil paşa, bir gün dalre 
sinde - herhalde bağdaş kur 
muş olduğu halde - uturur• 
ken İtalya konsplosunun ~nt 
bir ziyareti ile karşılaşmış .ve 
ve bu ziyaretin gene bir aa·. 
ray ve kapitolasyon .xezaletlt 
olduğuna hükmeder~k ~elişa 
düşmüştü. 

Kamil pa'Şa bu telflfında . 
haksız değil, faka.t biraz al
danmıştı t 
İtalya k()nsolosunun müra

caatı hem bir kabitolasyon 
hemde bir saray ~ mijdahaıi 
olmakla beraber, cebri bir • 
müracaat cieğildi, son dere
cede dostane bir ricadan iba
retti İtalyalı cenral Bar.un 
Vonüdellinin madamı Çakıcı 
efeyi görmek istemiş, lstan
bula gelmişler, İtalyan sefa
rethanesi yıldız sarayına.mü
racaat etmiş, Saray da Ma
dam ·La Barun hazretlerinin 
mümkünse kocası ile birlik
te Çakıcı efe il., mülikab 
çarelerinin istikmalini 1zmir 
valisi Kamil paşaya emir ve 
irade buyuruyordu! ... 

( Arkası var ) 
• ... • • •z • 

... 
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a dok::~ Azerbaycanlı ALE DAR 
ahr/tut Şevket Eski kafaJı yubazları, nizam, intizam istem iyen kafalı dumanhJarı nasıl yumruğu altına aJdı. 

- ~~LP'ONUHU."ıDAN MEZU~ 
RUSYA ppıw . S n· &_na Numa~asr 44 . ~ 

Karakuvvetin, şımarmış bekcilerin başına geçen Kabakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 
içine sokturarak zamanın sadırazaının111 önüne fırlattı? 

ıp ~ k d K,&Yşiyatcada inkılap suka-
Hel'flba aaat 15 ~ • ze .. ahaatr 1 ·

1 
'L._L. .. ( etmektedir. ALE_ DAR d 15 d ususı ı aarın ~ a numara ~ -
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Babıalinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasıl uçurdu? 
Tarihin bu çok meraklı, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanu safhasını 

( Halkın Sesi ) nin birkac güne kadar basıb okurlarına 

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

merak ve heyecanla okuyacaksınız 
ki tabela 

( Malkı"'fl· Sesi ) tarihin, ilim ve fennin, edebiyatın en değerli kitablarını hulasa 
'( 100 ) paraı mukabilinde okurlarının bilgilerini artıracak, 

kütü bhanelerini zenginleştirecektir 

ederek 

Ucuzluk Sergisinin Y en i 
çeşitleri :~=*....~~*~'**~~~~~-• Telefoa 

v e; TA Y:Y ARE SiNEMASI 3151 

Büyük Tenzilab iki bü~~ ~ti~ ~irden 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaç_lannızı, hediyeliklerinizi eşi 1 _ p R A K L ı A D l ı 
görülmemiş ucuz fiatlarlar lzmir hükümet caddesinde A 

Şemsi Hakikat SUZ VERNON - FERNAND GRAVER - BARON F1LS 

U 1 k S 
• • nden (Fransızca şarkılı ve sözlil komedi) 

cuz u ergısı alınız 2 A kt K k 
Saygıdeğer müşterilerimizden g3rdüğümüz büyük rağbet- - Ş an Or MB 

ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok LIONE HAID .:·) RALPH.-A ... ROBERTS 
çeşitler getirdik. Hiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa- ( Almanca şarkılı ve .. sözlü komedi ) 
zarlıklık IYorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht 1 yaçlarınızı ve --( S 1 N E M A )-

1. /1 il ~..; hediyeliklerinizi alabilirsini~. . . . . Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 

1, T l,aJ Alacağınız mal her hangı bır beple ışınıze yaramıyacak 
1 k olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız ~+]~~..-~~ 

.-... "". .. ı-eri getirir paranızı tamamen alırsınız . Ok J M•• •d HALlt Satışlarınıız her vakıt nn1hayyerdır ur arımıza UJ e 
~ " ~ c.:lı '1dlıılıAt.. itlath6tı!tı~ iııtıııılııtlıdııdllft6ı64111ıdlnıılıdlıA~ 32 sayfalık renkli ve resimli bir kapla 
~ u ı · • TUk·ı·k e· k• y d '§7 süslü kitaplar yalnız 
ı..ru-· it --· 11 

.... e!~;.~, uru S 100 Paraya 
A ~ı- Zeh,.r. -a Hasan- ! u - .,. Tarihin kanlı ve meraklı savlanndan: Mevzuu tarilU ha· 

• kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir k111m: 
~ 1 Hiç dikiş bilmf yefi. 9a.1!'nJ~r biri~ci şube~~ kabuf • 

1
1 - l Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhq, 

~ edili, bir senede bl~klı dikış öjretilır ve D _. 2 Aleoıdaar ve fesi ve püskül ihtilili, 

1 d! Maariften musaddak şabade!ndttie fer1Ut ~ _ 3 Sar-:vda Rum kızları, 
,.... ~ İkinci şu't>e tatbikat sınıfına; terziliğin en ıncB fi61f.: ~ - 4 Boğ~zlan·:u Sadraza, 

~ talarını öğretmek üzere,· birine} ş~~~ mezunla? ile o 1 - 5 lstemezüüük. 
G derecede dikiş bilen, makss ve bıçkıyı ılerlermek ısteyen • - 6 Kanb Kılıç 

~ ı Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadıtı •e erkek g - 7 Kanuni sultan Süleymanın bir atk maceruı. 
~·~ A. ,8 elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yefİŞ"' f) Vesaire vesaire .• 
'~ ff · @ tirilir ve diploma verUitı .. D t;2~·-m~~ .. m-v.oem"'~~-~mteım~9~gı:..:n.!::.9.:::.~.~.~.~ 
~ ~ • Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak-. ?ç °' ~ Gözlüklerı·nı·zı· · ~ ~ G dort ayda göstermek s~retile talebeler de ltabul edılır 1 ~ 

f j "'' ~ Düğilnleri ôlan Bayanlara birçok yerleri: ~arşıyı do- D m 
KIJJLB. /i~flü'®k q .. , ~ }aşıp yorulmadan bir defa Ydrdu ziyaretlen rıca olunur ~ ~ • = Yurdun atelyesinde cihaz ve gelinli~ elb!sele~i, ka~·~Ia D ~ Fenni varlığı ıle tanmmıs 

... 

[lD~~~ 41 Aynca hazır yatak takımları çok ucuz bir surett.e satılır m. Bol çeşıtlı daıma UCUZ satan 
.ı • takımı, perdeler işlenir. Hergün sıparış kabul edıhr • -~ . . . 

~·'11•'1'••• ~ 111''11IQll111f!GJlf.llilllllllllll'11•·····~ * ~ 
11e1:'~"!.-:;ııı.::·e~:.":~ı:~· inlaşıldı. Bu bıçak ıs YUKSEL RAKISI 1 s. Ferit Şifa 

Az zamaıı zarfın~ Ka~a~ayı 1 Eczanesine 
rakısı kadar yukselmıştir iıl sorup fiatöğrenme-Saat ~meraklıla

rına müjde 
Hayatimzda saat tamiratı derdinden kurtulmak ve bir 
d~ mahıuı yapbrmak lsteneniz bir defa mağazamıza 
'lraridniir kendi menfaabnız icabıdır. Tamirat teminatlı 

. J •e fenni olup muallim, zebitan memurine işçiye 

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

oJ.up .hediyelik eşya dahi bulnnnr. 
F~ntazi gübik camların her numarası 

t~J.tniştir. 
Ocl1ID paıan Yol beduteni Nwnu• 47 

T!J<IN MUBk..AV 

I D R A R T A H L İ L 1 D den kat'iyen alma-

Kimyager Abdüsselam Ak- m yınız. •• 

Sağlık !~!!.~mü~!~~~!~~~=~~?~a~n~a 1.~ ~ Z ~ ~ ~. 
Beyler hamamı yanında 72 numaralı daıre.ye ge~ırılm~ştır. : .uzerıı e muşkullen-
Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İsvıçrede fedkıkatı * nize cevap verir 
kimyevi yede bulunan P ASTÖ R enstitüsünde ldra~ ve. ~an 
tahlilleri KORI enstitüslinde Sınai ve made~. t~hlillen uz~
rine çahpn Kimyager A. Akgünlü her tahlılı b~zzat. kendi· 
si yapmakta olduğu gibi sayın etibbanın gösterdıklen IOzum 
tıserine buauıl araıtırmalar da yapmaktadır. . 

Laboratuvar herg\ln sabah yediden 
gece ona kadar açıktır 

Telefon: 2°'2 

Toptan 
S. Ferit Şifa 

Perakende 
• Hlktmet eczanem s.r... 
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Küçük k areler 
HesaP \ 
Defteri~ Muharrem Bayrakdar Neden 

Dağa Çekildi ? ... 
•• 

1 Elen· muhalifleri iAfrikada Harp 
olacakmı? , 

Ankara, (Öz - Mua· 
meleleri ve geli ri az olu 
bazı kücük idar rdeki he-
sap defterleri b · yıllık işle· 
re nazaran fazla eğildir. Bu 
suretle bazı ye erde •JDİ 
deftere bir kaç ~llık mua· 

1 -
Arnavutluk, malum olduğu 

üzere Balkan harbinin vakit
siz doğurduğu bir hükümet
tir; bilhassa ltalya ile o za
manki Avusturya Macaristan 
imparatorluğunun Sırbistan, 
Yunanistan ve Bulgaristana 
karşı elde bir müdahale va
ııtrsı olsun diye, müstacelen 
ihdas edimişdi. Arnavudluk 
hükümeti, mille ceryanlarının 
tamamile inkişaf ve iübarile 
doğan bir hilkümet degildir. 

Vaka, Derviş Hima İbra
him Temu, Fraşarlılar, Avlon
yali İssmail Kemal gibi bazı 
müılüman arnavudlar ve Fan 
Noli gibi, katolik arnavudlar 
ve Başkımi Kumbit, cemiyeti 
mtıstakil ve ya muhtar bir 
Arnavudluk ipice çalışmıştır
lar. 
Cenubdaki ortodoks Arnavut 
lar, mabut Etniki Eteriya emel 
lerine hizmet etmekte idiler. 
Fakat hakikatte Arnavutluk 
ta müatekil bir devlet unsur 
lari ve şartları henüz lekem 
mül etlnemişti. 

Bu istiklal, liyakatı kaldı

ran ıebeblerin en başında: 
Milli bir birlik olmaması, 
Müslüman Arnavutların kuyu 
muhafazakar ve mutaassb
larla bir iki münevverden 
milrekkeb iki ayrı cereyan 
albnaa kalması, katolik Ar
navutlann bir vakıtlar Avus
turya, bir vakıtlar da İtalya
nın fesad ve isyan ajanı ol
maları, ortodoks Arnavutla
nn kendilerini Rum addet
mesi ve.... Arnavutluğun Av 
rupada cehaletten rekor teş 
kil etmesi gelir ! 

Arnavutluk tabii teşekkül 
itibarile de bir istiklali güç 
idame edebilr. Memleket dağ 
lık ve fakirdir. Alisi bir va
kıtlar ol -uğu gibi Türkiye 
veya böyle bir memlekete 
dağılmadan geçinemez. 

Maksadımız ounlan sırala .. 
mak degil. Balkanların her 
parçası bir tarafın elinde 
kalırken devletler rekabeti
nid ıayesine müstekil bir 
Arna•udluk vftcuda gelmesi 
bizi• için şükre . layık bir 
siyaa~t hldisesidir. Ve eger 
Ar04vudlak idaresini eline 
alanlar bu fırsattan istifad.: 
eymeaini bilmiş olsaydılar, 
veyahut Arnavudluk hakiki 
ve muktedir bir başa malik 
olsaydı, istiklalini vakitsiz 
doimauaa rağmen muhafaza 
edebilircti. 
Ş hsl ihtirasların en ziya-

de büklm ıtırdliğü bu za
valli memlekin, istiklili me
seli ltalyaya satılmış gibidir 
ve son •Janılar, İtalyanın 
Arnavutlutu müstakil bir 
devlet addetmediğini bildirz 
dircliğini haber verdiler. 

Bu karar, bu haber cidden 
elimdir ve, ltal amn Habe
şiıtanda bir İf göremediği 
aode, babeşiatande iş gör
dtlkten sonra ordularını geri 
ahrken Arnavutluğu bir dar
bede· istilaya ve İtalyanın bir 
villyeti haline koymağa kal
~ı çok muhtemeidir. 

Siqyor Mussolini, teşrinler 
talyada bir milyon 

caktır! diyor. 
Habeşistanda Agustosda 

başlivacağı söylenen bir har
bin ftalyadaki bir milyon 
askerle alakası, hem şübhe
siz bu harbin iki ay sonra 
ki neticesinin ihdas edeceği 
bir Avrupa vaziyeti ile olan 
olan alakası demektir. 

İşte, bu suretle Avrupanın 
ve garbi Avrukanın birden 
bire en mühim bir siyaset 
mevzuu o!an Arnavudluk 
hakkında "blr Arnavudsn 
tarafindan Tırandan yazıla
rak gönderilmiş bir kitabı 
tefrikaya lazım görüyoruz. 

* .. . 
Tiran: - Arnavutluk için 

şöyle düşznüyorlar, Arnavut
luk İtalya tarafından yutula
cakmış, Arnavutluk İtalyaya 
nasıl satıldı?.. Arnavutlukta 
ihtilal varmış, Arnavutlukta 
şu olmuş, Arnavut kralı Ti
randan Oraca ne için nak
letmiş .. Kralın yaveri ve sağ 
ell Muharrem bayradar dağa 
çıkmış, tutulmuş ve hapse
dilmiş, çok takib kuvvetleri 
Muharrem bayradara katıl· 
mış Muharrem ışkodradan 
Belgrada kaçmış... Hasılı 
binbir mış!.. Ve rivayet. 
Bunların hanğisi doğradur? 

Arnavutluktaki hakiki vazi
yet bugün için nedir? Bun
ları bilen yoktur. 

Arnavutluk matbuat mü
düriyeti faraza Muharrem 
bayraktar isyanı için beş ayda 
dört defa birbirini takib eden 
haberler vereceğine Arnavut 
luk hükumeti Tiran, Draçda 
cehennemi bi- sansor tatbik 
ederek hakikatlann böyle 
binbir "mış,, la karışmasına 

meydan vereceğine, hakikatı 
olduğu gibi söylerse, dahil 
ve hariç~e umumi efkarı da
ha ziyade teskin etmiş olur. 

( Arkası var ) 

Al manyaya 
• 

Giden ngiliz 
Muharibleri •• 

Paris (Radyu) - Münihte 
bulunan İngiliz eski muharib
leri Alman harp ölüleri me
zarhğını ziyaret etmişlerdir. 

Orada kendilerine harbte 
ölen Alman mezarlarına çe
lenk koymaları teklif yapıl
mışsa da, İngilizler tezahü
rata ve nümayişlere sebebi
yet vermek istemediklerini 
şöyliyerek bu teklifi redet
mişlerclir. --·-··-
Ramanyadan 
Gelecek 
lrkdaşlarımız 
Bükreş ( Özel ) - Ana 

yurda gidecek olan buradaki 
irkdaşlarımızdan 800 kişilik 

üçüncü kafile ile iki bin 
kişilik dördüncü kafilenin li
teleri hazırlanmaktadır. Dobw 
ricada kalan 52 bin ırkda
ıımız da mahsullerini kaldır
dıktan sonra ana yurda gö-

.... 
Birer Birer Atinaya Dönüyor 

İstanbul 26 (Özel) - Son 
aylarda muhtelif taraflara 
gitmiş olan Yunan mulif rü
esası yeninden Atinaya dön
meğe başlamışlardır. 

detli bir beyanat vermiştir. 
M. Sufuli kraliyet rejimi· 

nin Yunanistanda yeri olma
dığı kanaatindedir. 

İkinci olarak terekiprver-
İlk olarak mösyö Sufuli 

Sısamdan dönmüş ve muhalif lerin reisi de öğleden sonra 
gazetrlere uzun ve çok şid- Atinava varmıştır. 
~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

Hava tehlikesi 
------~--------0000------~~~~~ 1 

üyelerin ' Yurdun her tarafında 
1 

sayısı artıyor 1 
Muğla, 25 (A.A) - Dün . ilcelerde Muğla ışarda kal-

uçak kurumundan seçme bir mak üzere 500 üye 1423 
kurul Ahıköyüne giderek yardımcı üye yazılmıştır. Ve-
balkı hava tehlikesine karşı rit ve üye parası olarak da 
bilenler kuruluna üye ve yar- · Bodrum ı:ooo, Marmaris 700, 
dımcı üye yazmışlardır. Ve- Milas 11.000, Datçe 500, 
rit ve üye paralarının tutarı Fethiye 9.500, Köyceğiz 700 
bin lirayı geçmiştir. lira vermeğe söz kesmişler-

Balıkesir,. '.t.5 (~.A) - Ha- ı dirAdaoa 25 (A.A) - Şeh-
va kurumu ıçın yuken ve ve- . . .' . . 
't k~ · d.d "O OOO rımızdekı havacılık ışlerı dur-

rı y~ unu şım ı en - . . 
. . madan ve düzgün bır prog-
lırayı bulmuştur. Hava tehlı- l ·· .. kt d' ç . . ram a yurume e ır. evre-
kesını btlen üye sayısı gün· · d k" b··t·· ·ı 'ft ·ı · · mız e ı u un ı ce çı çı erı, 

den güne artmaktadır. Ad l ı ·· d ·· k . ana ı arın yuz e uç ara-
Muğla, 25 (A.A) - ilin rına uymuşlar ve Kozan, Ka-

bütün ilcelerinde hava tehli- dırlı, Osmaniye pirinççileri- 1 

kesine karşı üye ve yardım- nin büyük bir kısmı da yüz-
cı üye yazıl asına devam de on vermeği kabul etmiş-
edilmektedir. Şimdiye kadar terdir. 

8 8 [•j 8 ~!:~ ııı_:q 
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Yunan zabitleri 
-- ---- 00----------...,-

Cumhuriyet lehine bir andlaş
ma mı yapıyorlar? 

İstanbul 26 ( Özel ) - Makedonya umumi valisini Yu
nan dahiliye nezaretine verdiği bir telgrafta, hazı zabitauın 
aralarında bir protokol imza edildiği bildirilmiştir. 

Vaziyet dahiliye nezaretinden Harbiye neaaretine bildi
rilmiş ve ordunun siyasete karışması demek olan bu hare
öetin men'i cihetine gidilmiştir. 

Türk- Fransız 
Kültür ~özbağı B. ~aval Ve 
Elçimiz Tarafından imzalandı 

Paris, 25 (A.A) - Türkiye büyük elçisi ile 
ve eğitim balrnnı bay Mariyo Rustan dün Eaat 
sız - Tiirk kültiir sözbağını imza etmişlerdir. 

Bay Laval 
18 de Fran-

Amiral Horti Macar Ajansı 
Başyazıcısını Taltif Etti 

Budapeşte, 25 (A.A) - Amiral Horti Macar telgraf ajan
sı başyazıcısına Macar duyum i şlerinin genişlemesi alanın
daki hizmetlerinden dolayı Macar Ziynet nişanını vermiştir. 

- Baştarafı 1 incide -
ve ne de İngiltere dostlukla
rını tehlikeye düşürmiyecek 
ve uluslar sosyetesinin pren
siplerine bağlı kalacak olan 
bu hareketi beğenmişlerdir. 

Fransız hükumetinin durumu 
kesin olarak belli olmuş de
ğildir. 

Anlaşıldığına göre, bay 
Lava) kesin bir programla 
yola çıkmaktadar. Konseyin 
kat'i toplantı tarihi henüz 
belli olmamakla beraber, bu 
tarihden önce hemencecik 
bir çare bulunmasının Lon
dranın arzu ettiği toplantıyı 

lüzumsuz hale getirmiyeceği 

anlaşılmaktadır. Bununla be
raber İtalyanın Adisababaya 

· verdiği notadan sonra durum 
da hafif bir eylik olmuştur. 

Bay Mussolini sışırla me-
selesinin bir tarafa bırakıl
dığım ve beşinci yargıç ta
yin edilmediği takdirde 1,28 
anlaşmasına göre olacak olan 
uzlaşmtı usulünün tatbik edi
lebileceği diişüncesindedir. 
Habeş İmparatoru ise ulus

lar sosyetesinin bir anlamaya 
varmamış olan İtalyanlarla 
Habeşlerin komisyondaki mü
savi reylerini bunlardan bir 
tarafın lehine olarak müsa
viJikten çıkarması ve beşin
ci yargıcın atanması müm-
kün olmazsa onbeşinci mad
dedeki usulü tatbik etmesi 
lazım geldiği düşüncesinde
dir. 

Bu tezler birine karşı ol 
duğu halde beçinci yargıcın 

tanınası suretile bir anlaşma 
imkanı belkide yine vardır. 
Paris, Londra, Roma ve Adi-
sababa arasındaki konuşma
lar konsey toplantısına kadar 
devam edecektir. 

Bugün bay Lava) İngHtere 
büyük elçisi Sir Jorj Klarkı 

r kabul edecektir. 

melenin kaydedilliği görill· 
müştür. Deftere ancak bir 
yıl hesaplannın f(aydı ve her 
mali yılbaşında' yeni tefter 
tutulması lazımdı). Gümrlik 
ve inhisarlar balanlığı gön-
derdiği bir tamimle : "Mu
amelelerinizin ihtiyacı göz· 
önünde tutularak fazla yap· 
raklı defter tutiy ınız. Eli
nizde bir seneli muamele-
lere göre yap klan fula 
ve kullanılmamı,defter -.ar
sa İstanbulda lefazım amba-

1 nna gönderip r .. 
i yapraklı olanl alchruuz" 
1 deme.kted.r. 

20 llkteştin 935 
1 pazar 

MEMLEKETi HER T A · 
RAFINDA G NEL NO

FUS sAY ı YAPı 
LACA TIR 

1 - Nüfus sayımına eua 
olmak üzere t>elediyelerce 
bütün binalara ınumara ko-
nulalacaktır. \ 

2 - Numarasız binalarda 
oturanlar hükümete haber 
yermeğe mecLurclurlsu. Otur· 
tuğu bina num,rasız olduğu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaralan bozan ve ıi· 
len ve kaldırablan için para 
cezası vardır. 

Başvekilet latamtik 
Umum ~tıdürllifl 
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Düzeltme 
24 l'emmur tarihli gazete• 

mizin ikinci sayfuınm -.. 
sütununuu albnda ıicili tica· 
ret ilanının üçüncll sabnncla 
(Abdüs.elim Akgtınltı) yazı
lacak yerde tertib sehvi ~la
rak (Abdüsselim Akgilmllf' 
lü) yazılmışbr. Diizeltiriz. 
~ ,._... "!:" ~ 
~ lıWd ..... lli':""ıııl 

Uşak ilk okullanndan bu~ 
çıkan talebeler 

Uşak 25 (A.A) - Bu yıl merkez ve kamun ilk kurulla· 
168, üç dershaneli köy okullarından da 224 genç çıkb. lb
tiyace yetmediği için bu yıl merkezdeki okul sayısı beşten 
altıya çıkarılacaktır. 

ıı:;ıı 
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Maksatları nedir 
t 
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8u}gar)ar Türklere karşı yeni 
den işkenceye mi başlıyacaklar 

Sofya, [Özel] - Vaktile 
Çankof ve Liyapçef kabine
leri zamanında Bulgaristan 

çok iyi bilen Sofya liyut 
mehafili şimdi bu cimiyetle 
bir devlet partısi teskil et· 

• 
lngiltere munzam deniz betçesi Türklerine çok büyüK işken

celer yapan Rodna Z~ştita 
adındaki koyu millici teşek- 1 

mek istemesini bilytık bir 
taacüble kal'fllamaktad11. 
Kabinenin karan bu mehafil parlementoya a\i zedilecek 

Londra, 25 (A.A) l\1orning Post gazete-
sine göre hükunıet yaz tatilinden eYvel nnın
zanı deniz bütçesini parlenıentoya arzetnıek 
fikrindedir. 

• •• 
Adanada ilk Pamuk Urünü 

Törenle Satıldı 
Adana 25 (A.A) - Yılın ilk pamuk ürünü bugün Bor

saya getirilmiş ve bu dört kilo Mısır pamuğu kilosu 25 lira 
hesabile törenle satılmıştır. Pamuk tutarının büyük bir kıs
mı brimiz Kwlay kW"WDuna verilmiıtir. 

kül 19 mayıstan sonra siyasi ı 
partilerle birlikte feshedilmiş
ti. Kabine dünkü toplantı- 1 

sında Rodna Zaştitanın böy
le ansızın ihyası Bulgaristan
da yapılmak istenen devlet 
partisi meselesile ilgilidir. 
Andre Toşef kabineşinin 
devlet partisi nüvesini Rodna 
Zaştitada kurmak istediği 
anlaşılıyor. 

Rodna Zaştita cemiyetinin 
mazisini ve onun ideolojisini 

ve Bulgaristan Tiirkleri iize
rinde fena tesirler bırakaaı.
br. Rodna Zaştita cemiyetilt 
birlikte Bulgar ilniverıite Ye 
lise talebelerinin uluaal lej
yonlal' adındaki gene koyu 
millici cemiyetleri de kabi· 
nenin ayni kararile din ye• 
niden ihya olunmuıtur. Ba 
cemiyetin 30 bin lıuı •tr·· 
dır ve bu cemiyetin Ma~e· 
donya komitesi reisi 1vaa 
Mihailofla çok ııkı U,W 
vardır. 


