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ITALYA SIKISTIRILACAK 
f talyayı Sıkış- 1 

tıracaklar Mı? 1 
Ajans ve özel (hususi) 

telgraf haberlerine bakılırsa 
Eden gibi az vakıtta büyük 
bir ün kazanmış becerikli 
ve başarıklı genç bir diplo
matın İtalyada birşey yapma
dan dönmesi ve İtalyan - Ha 
beş savaşının her gün biraz 
daha ateşlenmek yulunu tut
ması logiliz basınmm ( mat
buatının ) iyice sinirlerine 
dokunmuş bulunuyor. 

Bunun içindir ki en büyük 
Londra gazeteleri Baldovin 
bükCametine bu işte açıktan 
açığa saldırmağa koyulmuş~ 
lardır. 

Bu gazeteler hükümetleri
ne bal'lfın tehlikeye düşme· 
mesi işinden gösterdiği ge
vişeklikten dolayı büyük bir 
sorav (mesuliye) yüklemekte 
ve ltalyaya meram anlatmak 
için biraz daha canlı ve 
ateşli davranmak lüzumunu 
oldukça canlı ve ateşli bir 
6gütlemektedirler. 

Bunlardan bazıları diger 
Avrupa devletleri 'İle bu iş 
hakkında bir anlaşma ve 
birlikte hareket etme projesi 
g6stererak gereklendiği tak
dirde ltalyaya karşı bir eko
nomik ııkışbrma politikası 
tatbikini ileri sürmektedirler. 
Böylebir siyasa hiç şüphe yok-

turki birçok aylardanberi büyük 

SULHUN MUHAFAZASI İÇİN HAYVANLARA BENZEYEN iNSANLA 
---------------------------~~~ ··~~~~~~-'""-~---------• • VE 

lngiltere hükumeti Italyaya karşı iktisadi 
bir tazyik teklif edecek ! ... 

İstanbul 4 (Özel) - Jngil- 1 sürmektedirler. iktisadi tazyik karşısında 

Yarım adamlar nasd 
yaşar, nasıl severler 

tere efkar umumisi gün geç- En son bir habere göre ricat göstereceğini muhc>k-
tikce İtalya aleyhine davran- İngiltere hükümeti İtayayı kak sayılmaktadır. 
maktadır. İngiliz gazeteleri Habeşistana karşi harb ilan Londra 3 (A.A) - Kabi-
Habeşistan davasında ıtalya- etmekten men için büyük nenin bu sabahki toplanma-
yı haksızlık ve cihan sulhunu devletlere iktisadı bir tazyik sının sebebi, ltalyan - Habeş 
bozmak ile ittiham etmekte teklif edecektir. anlaşma~lığı ile bay Edenin 
ve İngilterenin yeni bir har- İtalyanm, bir seneye yakm Roma ve Paris gezileri hak-
bin önüne geçmek hususun- devam eden seferberlik mas- kmda görüşmek olduğu sa-
da gevşek davrandıgı ileri rafları ile birlikte böyle bir nılmaktadır. 
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Doğru. .. Fakat bu iş-
.ten ' umduğunuz kar bu ka
ciar büyük müdür? Boynuzlu 
bir adam size ne kar vere
cektir?. 

Beni dinleyiniz dostum! Şu 
ane kadar, boynuzlu adam, 
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Kondil'sin Roımıaya yapacağı 
gezisine Önem veriliyor 

Lehistan dış bakanı Bay Bek 
Berline vardı ••• 

-----------------0000-----------------Elcn başbakan muavini Ron1ada Bay ~tussolini Bay Bek'in bu gezisi özel oln1akla beraber Bay 
ve kral Emanoel ile konuşacak Hit)erle yapacağı temaslar önemlidir 

Atina ( Özel ) - Başba- ı General Kondilisin bu se- Varşova 3 (A.A.) - Le- ı Bu görette heyecan verici 
kan muavini ve sü bakanı ı yahetine büyük önem veril- histan dış işleri bakanı bay unsurlar aranmamalıdır. Bu 
general Kondilisin ayın se- Bek bu sabah bayanı ile bir- göret esasta Alman - Leh 
kizinde Romaya yapacağı likte saat 8 de Berline var-
seyahaJin hazırlıkları ikmal mışbr. 

edilmiştir. Bay Bek istasyonea bay 
General Kondilis hafta Hit!er adına yönetgeri bay 

sonunda ya tayyare ile ya- Maysmer, dış bakanı Nörat, 
hudda vapur ile İtalyaya ha- yönetgeri bay Ridelof, pro-
reket edecektir. tokol müdürü Fon Lasevıç, 

Sü bakanı ltalyada gene- Lehistan büyük alçisi bay 
ral Koselsi ve ayni zamanda Lipski, Almanyanm Varşo-
eski muharibler teşkilatınm vadaki büyük elçisi Fon Mol 
misafiri olacaktır. tke, Leh kolonisi ve birçok 

.- l!Jw gazeteciler tarafından karşı-

Kültür parkı 

-4-
fakat 18 santimetre uzunlu
ğunda boynuzu olan adamı 

1 bulmak için 4000 dolar sar
fettim. Dahada etmekteyim; 
mamafi aradığım evsafta 
boynuzlara malik bir adam 
bulursam, Barnum müeueseıi 
ilk altı ayda glinde bin 
dolar kazanacakbr. 

Ve bu kir beş s~e muka
velenin sonuna kadar gilnde 
400 dolar olarak devam ede 
cektir. Bundan bqka, husu· 
si ve fevkalide gtlnlcrde ve
rilecek mlisamerelerden de 
aynca ve mOhim bir kir bı· 
rakacakbr. 

4 
Aşk facıası 

Bu yolda dördüncü teaa· 
düfüm Pariade olmuştur. Mar 
garita ve Meri isminde iki 
kız kardeş tanıdim. 

Bu liki kız, birbirinin oka· 
dar aynidirki insan birini di· 
ğerinden ayırmakta ·çok f8ç
lük çeker! 

aüel masraflar altında yoru- İnsaatına dün 
lan İtalya [için çok kötü bi- ~ 

başlandı 

----, 
GENERAL KONDİLİS 

lanmış ve istasyonda bir as
müfrezesi selam durmuştur. 

Bay Bek yanındahileıle bir 
likte Lehistan büyük elçiliği
nd gitmiştir. 

Her ikisi de bundan!yirmi 
sene evvel ayni senenin afDİ 
ve saabnda doğmUftur. Bir 
babadan, bir anadan doida· 
lar, ve... vücutlan da birbi
rine .yapışıktır! 

timler (neticeler) verebilir. 
Vaktile Almanyanm böyle 
bir ekonomik sıkıştırmadan 
ne kadar sıkıntı çektiği bi
lindiğine göre ltalyaya da 
açilacak bu çeşid bir sava
tın Roma hükumetini bunal
tacağına şüphe etmemek 
gerektir. 

İngiliz gazetelerinin bu di
lek ve öğüdlerinin nekadar 
onaylanacağını ve ne gibi 
tesirler yapacağını bugünden 
kestirmek biraz gliçtür. An
laıılması kolay olan bir şey 
varsa o da bay Musolininin 
turadan buradan gelen ses- BAY BEHÇET SALİH UZ 
lere şimdilik kulaklannı tı
kamış olmasıdır. 

Bu siyasal sağırlıktan İtal
ya kazançlı mı, zararlı mı 

çıkacak? Bunu da top tes
leri kulaklann zarlarını pat
latmağa başladıktan sonra 
anlayabileceğiz. 

SIRRI SANLI 

Yangın yerinin orta yerin
de vücuda getirilmesine ka
rar verilen 360 bin metre 
murabbalı Kültür Parkmın 

tesviyesi işi müteahhit bay 
Niyaziye verilmiştir. Bay Ni
yazi bu sahayı sekiz ayda 
tesviye etmeği taahhüd et
mişti. Hu müddet zarfında 

mektedir. Yunan sü bakanı 
Bay Musolini ve kral üçüncü 
Emanoel tarafından kabul 
edilecektir. 

General Kondilisin yapa-
(Sonu 4 üncüde) 
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Varşova 3 (A.A.) - Bay 
Bekin Berlin göreti dolayisile 
yazdığı bir betgede Kurrier 
Poranni gazetesi diyor ki: 
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16 milyon eski savaşçı barba 
karşı cephe alacak 

----------------0000~------~--~~ 
Fransada AlnıanJarın da dahil olduğu toplan-

tıda çok önemli kararlar verildi 
Paris ( Özel ) - Dünkü ana şartıdır. 

toplantılarmda müttefik ve - Eski savaşçılar uluslar 
Alman eski muharibleri, bü- arasındaki anlaşmazlıkların 
yük harbe girmiş on iki ulu- halli için savaşın bir alet 
sun 16 milyon eski savaş- olarak kullanılmasını redde-
çısmın isteğini gösteren aşa- dezler. Mevcud anlaşmaların 
ğıdaki kararları el birliğile takibatı bir çıkmaza girince 
onaylamışlardır! hakem usulüne baş vucma-

1 - Eski muharibler ba- masını ve hakem kararına 
rışa bağhlıklarmı yücel ola- saygı gösterilmesini isterler. 
rak ilan eder ve savaşa sü- 5 - Bu düşüncelerin ger-
rüklenenleri kendi uluslarmın çeltilmen için kendi arala-
düşmam olmakla itham ey- rında sıkı bir temas kurul-

BAY HİTLER 
komşuluk münasebatında el
de edilen yaklaşmanın sonun 
cudur. 

Şekle gelince göret bay 
Hitlerin güvenini kazanmış 
Alman bakanlarının Varşo-

vaya yaptıkları üç görete ce
vaptır. Göretin tamamile ne
zaket göreti olduğunu söyle
mek muhakkak ki mübala
galı olur. Fakat yeni siy. al 

[ Sonu 4 üncüde ] ";." ,,.'il ıı•••q 
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Her ikisi de yıldızlarda· 
dır! Lüks kabinelerle s~ 
hat ederler, en büyilk ve 
lüks olellere inerler, anne• 
ler de arkalarından hiç ayni 
mazi 

Margarita ve Meri zengin
dirler, mükemmel piyano ça
larlar, muzik te fdvkalide 
maharet sahibidirler. Marga· 
rita ve Meri mesutturlar dal 
Hiçbir resimleri yoktur ki 
gülerler yüzlü çıkmış olma
sınlar! 

Fakat... Bu birbirine yapa· 
şık iki kızın g6ğtislerindeki 

- Arkası 4 nncnde -
3 i•l :a B 

GİRİT - YUNAN MESELESi! 
~--------------------~----~~oo~----~~----~----~-------

Şimdİ de Yunan vahdetini kı-
racak işler yapılıyor ! 

İstanbul, 4 (Özel) - Yu- verecek derecede umumi ol· 
Muştur. 

Nüfus sayım 
teftişleri 

· bu işi başarabildiği takdirde 
adına bir sokak açılacaktır. 

lerler. masına karar verirler. 
2 - Bütün eski muharip- Karşıhkh istekleri bitaraf-

lerin güttükleri amaç uluslar ca gözden geçirmeği ve ge-

nanistanın Krallık meselesile 
iyiden ıyıye sarsıldığı şu 

sırada yeni bir meselenin, 
Yunan vahdeti namına kor
kunç bir davanın meydan 
almakta olduğu görülmekte
dir. 

Hükumetin bu tedbirlerine 
şimdi bazı gazetelerin Girit· 

Genel nüfus sayımı hazır
hltJarının teftişine dOn muh
telif yerlerde devam edilmiş
tir. Teftişi istatatistik direk
~lrtı Bay Nazım ve Şarbay
A ~. zabıta baımemuru Bay 
~ Rıza birlikte yapmlf· 

Kültül parka dün mera
simle başianmıştır. Parkta 
tenis kortları, futbol sahası, 
at binme sahası ve çocuk 
oyuncak yerleri ile zengin 
bir orman bulunacaktır. Or
man için icabeden fidanlar 
sekiz ay sonra dikileciktir. 
Bu fidanlar şimdiden belediye 
fidanlığında yetiştirilmekte-

arasmda güven yaratmak lecek nesillerin barış uluslar 
ve bunun için de manevi si- arasında uzlaşma ve adalet 
lahsızlanma yapmak ve birlik fikrile yetişmesine çalışmağı 
anlaşmaya ve karşılıkh say- taahhüt eylerler: Uluslar ara-
g1ya dayanan arsıulusal and- sınde inansızlık ve kin doğu-
laşma ve yükümlere sadık ran yalan haberlere karşı 
kalmaktır. var kuvvetlerile çarpışacak-

3 - Eski muharibler ken- lardır. Hareketlerinin bütün 
di memleketlerinin tüke) gü- uluslara ÖrnC'k olma11 ve ara-
venine taraftard ... 

Son Mart isyanı üzerine 
ordu, bahriye ve memuriyet
lerde yapılan tasfiye esasen 
umumi bir hoşnudsuzluk 
uyandırmaktadır. Bu tasfiye-. 

lilerin Atina ve Pireden 
meınleketlerine iadeleri hak-
kındaki neşriyatı kanımlfbr. 
Siyar.i kanaatlan, pbıt ve 
fırka ibtiraalannın altmd• 
gören bu mllfritlerin neıri

yab giritte derin akisler yap
maktadır. 
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Müdafaa edjlecek cebhe ile miitenasib hava 
kuvvet ve malzenıesi İngilereden 

irsal edilmelidir 
Burada sol cenahı ve Port-ı mevcud olup Lod Kürzon 

aaicli Jaimaye için bir müda- şiddetli bir muhtra ile tahli-
faa mevzii ibdu olunmalıdır. yenin vahim zayıab ve elim 
Baflıca müdafaa hatları ka- siyasal hidiseleri mutlaka 
nalın takriben 12,000 yarda mucib olacağını iddia edi-
ilerisinde tasis edilmelidir. yordu. 
Yerlilerden amele toplanmalı KİÇNER İT ALYA YA 
87 mil imtidadında bir cap- GiDiYOR 
he için dikenli tel, telefon Kiçnerin cevabı seri ve 
muhabere kablusu melzemesi- kat'i oldu: 
le beraber istihkam kıttaatı "Tesbit edilmiş olan plan-
cepheye kadar tatlı su mac- lara nazaren asıl tahliyenin 
raıı yapılmalı, kanal üzerinde başlamasına liakal on beş 
.romorkörler, mavunalar, ile gün vardır. Derhal İngilte-
nak.liye teşkilita; ağır batar- reye avdet etmekliğim İcab 
ya mevzileri intihap olunma- ettiğini düşünüyorum. Zira 
lıdır. Liakal yeni on be~ vakit geçiyor ve burada hiç 
istihkam bölüğü g5nderilnıe- bir faydam dokunmıyor. Mı-
lidir. sırdaki sadmeyi tadil ve ef-

Müdafaa edilecek cephe ile kar imkan dairesinde teskin 
mütenasip hı va kuvvet ve için lazım gelen bütün teda-
malzemesi lngiltereden irsal birleri Makmahonl ittihaz 
edilmelidir. Fransadan iki ettim. Bununla beraber lca-
allvari fırkası ve bu kuvyoti banda İngiltereden de Mısıra 
ikmal için lngiliz piyade ve gidebilirim. 
topçu kıttaab derhal imza Kiçner derhal Marsilya ta-
oluomabdır. 87 mil olan Mı- rikile Londraya avdet etmek 
aır cebhesi Flamand cebhe- niyetinde olduğunu bildiri-
sindeki top adedinin dörtte yordu.24 teşrinisanide Dart
lçll nisbetinda ağır topçu mouth kruvazörüne ,bindi. 
ile mllcehhe~ olmalıdır. Ce- yolda isti ya kralının - o-
pane de bir ihtiyat teskil zaman kral.orduda idi - ken 
aurette azami nisbetinde gön· disini mutlaka görmek iste-
derilmelidir.,, diği ve bu ziyareti yapması-

23 teırinisanide Başvekil, nı Britanya thükiimetinin de 
tahliyeyi ( Seddilbahir mın- arzu ettiğini bildiren hir teb 
takası da dahil ) Harb Mec- lig aldı. Napoliye uğruyarak 
lainin tasvib ettiği ve fakat oradan Romaya gitti ve o
muhtelif safahatının ve nasıl rada İtalya ordusu büyük 
yapılacağının mahallindeki erkanıharbiye reisi General 
Bqkumandana terkedilmesi Porroyu, Başvekili ve muh-
tabii olduiunu telgrafla bil- telif şahsiyetleri gördü. 
diriyordu. Udine muvasalatında baş-

Tahliye haberinin Mısırda kumandan Ceneral Kdoma 
aiyaıet çihetinden hasıl ede- tarafından •kabul edildi ve 
ceği tesiri tadil için ise, As- Gorizia muharebe meydanını 
kuit " bu manavi tesirin ha- ziyaret etti. Akşam yol ke-
·111 oldutu bir zamanda ,, narında küçük bir vilada 
Ki~erin bizzat Mısırda bu- kral ile haşhaşa yemek yedi. 
lunmuında fayda olduğunu 20 Teşrinisanide Londraya 
ima ediyordu. vasıl öldu. 

Bittabi Harb meclisinin Başvekilin kızı Mis Aski-
tasvibi basit bir askeri mü- ütin evlenmesinde şahitlik 
f&Vereden ibaret idi: kat'i ettikten istifanamesini baba-
karar Kiçnerin raporunun sına verdi. Askiüt bu istifayı 
kabineye tebliğinden sonra kemali azimle reeddettiği için 
kal>inece ittihaz olundu. Kiçner derhal Harbiye ba-

Bu esnada kabine dahilin- kanlığına gitti. 
ele derin bir fikir ihtilafı -( Arkası var )-
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Atina Hususi ders 
Belediye reisini öldür 

mek istediler 
Atina (Ôıel) - Atina be

ledi1e reisi M. Koçyakı öl
diirmek iıtiyen bazı kimse
ler belecli1e dairesine bom
ba atmıılarsa da bu suikasd 
teıebbtısleri akiuı kalmış ve 
mütecavizler yakalanmıştır. 

italyadaki 
Manevralar 
Roma (Ö.D) - Resmi as· 

ked gazete yaz manevraları 
hakkında mufa11al malfımat 
nearetmiftir. 

500,000 den fam askerin 
iftirak edeceği manevraları 

~apoli, Bolza1101 Milao, Udi
ae kolorclulan ve on dokuz 

Almak isteyen ilk, Orta 
ve Lise derslerini hergün 
müsait vakıtlerde istenilen 
yerde, az zamanda büyük 
bir gayretle ve gayet ehven 
surette herhalde muvaffak 
etmeği taahhüt ve temin eden 
muallim. 

Memleket Hastanesi şark 
tarafı Arap furunu caddesi 
arkası Yağcılar sokağı nu 
mara 12 Arif Okurer 

Tahsili yerinde 
Genç bir kız iş arıyor 

Yazıcılık, kasadarlık ve 
sabcıhk yapmak istiyen bir 
genç kız iş arıyor. 

ldaranemize mliracaat. 

( Hal1'ın Seıi ) 

ALMANLARA GÖRE 
• 
lngiliz - Alman Deniz anlaı 

masının manası 
Alman - İngiliz deniz an- ı Je,.i üzerindeki faik ve ha· 

!aşmasının nihayete ermesi· yatı ehemmiyeti haiz rolll 
ne, uzun senelerden beri ya- kabuJ edilmiı ve diğer taraf
pılan bir takım semeresiz tan da Alman donamasının 
müzakere ve konferanslardan ithalit yollarının emniyetden 
sonra elde edilen pratik bir sarfınazar, düz ve uzun olan 
netice, birçok bakımdan her- ve Venay mualiedesile par-
kes için faydalı ve önemli çalanmış bulunan Alman sa-
bir hidise nazarile bakılma- killerinin muhafazasile bu sa· 
lıdır. hillerde muvasala ve irtiba

Bunun için bu esere bera
berce duyulan bir durumdan 
kurtulmak gayesile Avrupa
nın diğer memleketlerine ön 
derlik eden Alman ve f ngi
liz devlet idarelerinin itiraz 
kabul etmez bir muvaffakı-
yetidir. 

Ümid edilir ki, bu hareket 
artık hrJlolmak zamanı gel
miş bir takım ağır meselele
!"in ele alınması için bir teş
vik mahiyetinde !Jlsun. 

Bu anlaşmada bir taraftan 
Führer ve Şansölye Hitlerin 
beyanatı mucibince İngiliz 
donanmasının diinya deniz-

Venizelosun 
i\1ahud mektubu 

etrafında 
Atina, -~Paristeki Yunan 

elçisi Politinin istandan iki 
buçuk ay önce gönderdiği 
mahrem mektubun~Venize

los tarafından gazetelere ve· 
rilmesi hadisesi burada bili 
hararetle ~-mevzuu·~bahsedil
mektedir. Hükumet taraftarı 
gazeteler Giritli diplomatın 
ne kadar kinci bir adam 
olduğunu anlatarak bu uğur
da vatanını, milletini unutup 
casusluğa varıncaya kadar 
her türlü fenalığı yaptığını 

yazıyorlar. 
Bu gazetelerden Ellinikon 

Mellon başyazısında Venize
losun 1905 te Girid umum 
valisi _Prens Jorj'dan öç al
mak için ~ Osmanlı ricaline 
casusluk ettiğini haber ve
rıyor. 

Egeli 
Kardeşlere 

Müjde 
Yirmi senelik otelcilik ha

yatımı büyük bir titizlik içe· 
risinde idameye muvaffak 
olan ve bütün ( ege ) mın· 

takasının teveccühünü kaza
nan idare ve pratik düşün
cesile yurdun dört köşesine 
namını tanıttıran ve kıymetli 
mtişterilerine hizmetten zevk 
duyan Ardıhan ve Evliyazade 
otelcisi Mustafa Lütfü lzmirin 
en kibar bir iile yuvası ve 
işlek yeri olan hükumet cad
desinde birinci sınıf ve lüks 
derecede sıcak ve soğuk 

banyolan meycud OTEL 
HACI ALİ P AŞYI sayğıb 
ve pek muhterem müşteri

lerinin sevgisinden cesaret 
alarak bir çok maddi feda
karlıklara katlanıp nevakısı

nı tamamen ikmal ile 16·6-
935 tarihinden itibaren fiat
lerde akle hayret verici aza-
mi tenıillla emirlerinde l>u· 
ludurulacaiuu mlljdeleria. 

tın arızasızca ifasının her ne 
bahasına olursa olsun temini 
tahakkuk ettirilmiş oluyor. 

Ayni zamanda gerek böy-
le bir muahedenin akdedil
mesi ve gerek deniz kuvvet
lerinin temdidi ivakıalan, 
mukabil menfaatlar tehdit 
edilmediği takdirde, bir mem 
lekette milli hayat zaruret· 
)erinin umumun ihtiyaçlarına 
uydurulabileceğini isbat eder. 

Bu noktai nazardan Al-
man - İngiliz deniz anlaşma
sına, sulhu istihdaf eden bir 
hareket nazarile bakılabilir. 

"Deutsche Diplomatisch 
Politische Korrespendenz,, .. ---'!Jlir---
Oz Dilimizi 
öğrenelim 

, HERGÜN 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ 
- 40 ıncı Liste -

1 - Mahmi - Koninuk 
Tahtı himayede olan - Ko-

runcak 
Örnekler: 

1 - Kimsenin korunuğu ol
mak istemem 

2 - Büyük Britanya korun
caklarını sayar mısınız? 

2 - Mahzur - Çekinek 
Örnek: Bu işi yapmakta ne 
gibi çekinekler görüyor-
sunuz? \ 

3 - Menşe 1 - Çıkağ 
2 - Köken 

Örnekler: 
1 - Bu malın çıkağı nere

sidir? 
2 - Bu aylenin kökeni hak

kında ne biliyorsunuz? 
4 -:-- Musahhih Düzeltiç 

Örnek : Bir gazetede ağır 1 

soravlardan biri de düzeltiç-
lerin üstündedir. 

5 - Havale - Gönderi 
Örnek: Bankanın 300 lira· 
lık gönderisinı aldınız mı? 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli
melerin Osmanlıcaları kul
lanılmamasını rica edriz. --.. --.. ·-----
Maaşlardan 
Yüzde 2 nasıl 
Kesilecek 

Büyük Çekmece na
mına bir tayyare 

alınacak 
Ankara (Özel) - Memur 

aylıklarından hava tehlikesi 
için kesilecek yüde ikilerin 
vergiler dahil olduğu halde 
maaşlann umumi yekunu 
üzerinden mi, vergiler çıktık· 
tan sonra meınyrun eline ge
gen tutur üzerinden mi ke
silmesi lizım geldiği hakkın-
da tereddtide düştllmüştür. 

Hava kurumuna verilecek 
bu yilzde ikiler meken taz· 
minatı hariç olmak tlzere 
vergiler dahil maaşlann umu· 
mi yekunundan kesilecektir. t 

Bu paraların kesilmesi ve 
hava kurumuna verilmeaine 
dair bir talimatname hazır· 

• TEMMUZ 
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ÇAKICI EFE 
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Çakıcı : GökdeJinin cezasını yine bir kadın 

elile verilmek gerektir ! Dedi 
Gögdeli, gtızel fakat 'iller· 1 bu1D1 6ldtlrmeainclen çok 

hametsiz ve intçı kadının so daha •iv ! 
uk kanlılıkla söylediği bu Çakıcı efe bu clefa lmaD· 
sözler llzerind. saçlarını yo· lanna: 
Jarak: -Haydi efeler... Su uyur, 

- Eyvah!.. babamı mut· dllfman uyumaz! yola çıka· 
laka öldürmek lazım geliyor, lım. Bu deyyualan klU'fılaya· 
diye haykırdı. hm!.. Dedi. 

Güzel mermerden bir Ve· Kizanlar hazırlanırken Ça· 
nüs heykeli gibi gözlerini bi- kıcı efe, Maryaya: . 
le kırpmadan, dudaklannda • ~ Kızım, ıen hakika.ten 
en küçük bir gillümseine bi- bızımle beraber ateşe gıre· 
le göstermeden: cekmisin? Diye sor~u. • 

. . - Hlll ıtiphe mı ediyor· 
- Yazık olur, çırkın olur, f G•_. il k k 

b b k d 
. d sun, e e.. uı:;um ana, u· 

a anı sa ın öl üreyım eme 1 ğı "lih • alı b 
d d

. a mı 11 ıesıne f ra· 
e ı. ğ b. • k ·ı· k ca ım, ır ınsan eıı ır en 
Gökdeli, bu sözleri sanki yüreğim sızlamaıın diye pr· 

hiç duymadı ve: kt söyliyeceğim. Merak etme 
- Pekala!. istediğini sana efe... Elbet ben de gtızel ka· 

getireceğim! Dedi ve vahşi kab yürekli olabileceğim! 
bir humurdanıı ile humur- - Şu halde, yann yeni 
dandı. hayatın yüz g6rllml6jilııil 

Ve... O gece Gökdelinin göreceksin; boğufma ve bo· 
babası evinde vahşiyane su- ğazlaıma naııl olur anlıya· 
rette öldürülmüş bulundu. caksın.: Kıımetin'1e vana, 

ihtiyar, evin sefasında yarı senin ~mbe kanqa ela belki 
donmuş, pıhtlaşmış kanlar bu dikenli ve çakillık top-
içinde göğüs parçalanmış bir raklara akacak. 
halde yabyordu. Cigerleri - Pek alA. Merak ve he 
çıkanlmıı ve alınmıştı; göğiiı yecanla bu dakikalan bek· 
karkunç bir kuvuk halinde liyorum. 
idi. ıa . - Şu halele, aklima blqey 

Evet, ihtiyar babayı, deli geliyor. Hem de ne eyi ola· 
oğlu öldürmüş, gôğsünü par· cak. 
çalamış, ciğerlerini sökllb - Aklına gelen nedir, e· 

! fem? 
gtstürmilştü - Glkdeli bir kadm ip.. 

Gökdeli, bir çinglne kızı· 
babuıaı ölcltırdll, ılkıtınn 

nın gilzelliği yüztinden cihan yarcb, ciierlerini ı'akttl.. 
en ugurauz ve menfur canisi E . - vet. .. 
olduktan sonra, zalim sevgı- _ Ben de diyonunki bu 
!isine kavuştu. Gtızel, onun herifin cezası da bdın elin· 
oldu! • elen olnn •. 

• • 
Çakıçı, bu çok çirkin ci-

nayetin hikiyesini dikatle 
dinledi; dinlerken birkaç de
fa yerinden fırlayacak gibi 
vaziyetler aldı, ihtiyaraız ola
rak elini yatağanının kabze· 
sine el attı. 

Marya ise dehşet içinde 
kaldı. 

Ali efe hikiyesini bitirdi
ği vakın, Çakıcı: 

Bu kökdeli dediğin şimdi 
kamalınan kızanlanndan de
ğil midir?. Diye ıordu. 

- Evet ... 
- Bu Kamalı keratasının, 

biz arkadaşlarına gllzel bir 
ders vermiş, kendisini de kö
pek gibi sindirmiştik.. De· 
mek ki şimdi yeniden çete 
dtızmilş ve ilzerime gelmek 
istiyor ha .. 

- Evet, efem! 
- Ali... Gelirse görece-

ği de var! Gökdeli de elbet 
yaptığı cinayetin cezasını 

bulacaktır! Halbuki ben ba· 
şına gelen felaketi dolayısile 
bu delikanlıyı acımağa bile 
baıladım ! 

Bu mel'un adamı acımak 
mı ? Efem .. Bu herifi kara 
töpraklar bile kabul etmiye· 
çek .. 

Bu son sözleri değirmenci 
kızı Marya söyledi. · 

- Hayır kızım.. acımak 
değil, öyle birıey.. Glzel 
denilen kadının bu Gakcleli
ye yapbiı fenalık ve zul6m, 

• 

- Yani.. . 
- - Bu herifi sen nr, im· 

kln bulunan, ba herifin 
g6jıtlnll yar, ciğerlerini k6· 
peklere at ... 'olmaz mı?. 

- Neden olmaz efem?. 
- Hiçbir acı cluymuyacak· 

mısın?. 
- Hayır • . Hem· neden 

acı duya.cağmı . . Yer ylzla• 
den bir kötilyO kalcbnnam 
eyi olmaz mı?. G&kdeliden 
soma da... Alekoyu geber· 
tirim inşallah ! . 

- Yap kızım, yqal Ale-
koya gelince; bupun için de 
sen hiç merak etme.. Yer 
yüziinde liiçbir cinayet ceza• 
sız kalmaz •. 

Çakıcı efe bu, ı6zleri aly 
lerken, birdenbire aolclu, 
ufuklara yığılan beyaz bulut 
)ara daldı. 

Acaba aklına ne ıelmiıti 1 
Kendi cinayetlerinin de bir 

gt1ıı gelip cezasız kalmıyaca 
ğını mı dliflbıilyordu dersin 1 

( Arkua var) 

Bar~lbnda 
60 kişinin idamı 

isteniyor 
Madrid ( 0. I>. ) - Bart 

lon fevkallcle Daabke.-.,U..de 
mllddeiumumt 60 ilJ~ciaia 
idamıaı iatemitti. Malakeme 
karannı bir iki gillfe kadar 
verecektir. 

Hlldimet aleyhine JUi ya· 
zeteci bir •J ~p-
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Saygı değer yurddaşlar 
HALK: Traş bıçağını ve makinalarını her satıcıdan israrla 

arayınız. 

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

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

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

bir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 
PARASIZ: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer 

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

Ucuzluk 
Rekoru 

lzmirde Çivici hamamı kar
şısında Haftani sokoağında 
3 numaralı foto Bilgili mü
kemmel retuşlu vesika foto
grafını (30) 6 kartpostal 75 
kuruşa çıkarmaktadır. 
Ağraodizman kara kalem 

yağlı boya işleri ve tablolar 
hatınnıza getiremediğiniz de
recede ehvaen yapılmakta
dır. Bir ziyaret, kanaat getir · 
meğe kifidir. 1-15 

Tecrübeli 
Bir muhasib iş arıyor 

Hesap ve idare işlerinde 
bnyUi tecrübeler görmüş, 
müteaddid memuriyetler ver
llıit bir zat mütevazi bir ma
qla it aramaktadır. 

(Halkın Sesi) idarehanesi
~ 

Göç 
Sayın n1üşterileriınin1 

dikkat nazarına 
Balcılardaki saatcı mağa-

lerimin bu yeni mağazanıı da 
şereflendirmelerini yalvarırım. 

Tamirat teminatlı. olup 
muallim, zabitan, memurin ve 
talebeye tamirat yiizde 20 
iskontoludır. 

( Halkın Seıi ) 4 TEMMUZ " 

BLAK FLAG 
BOCEKLERI OLDÜRÜR 

· les mouches , mouctlQu••• c•f•rd•, founnla, pun•ises, puc•• 
et t ou& autreo lnsect•• pemlciaux lnatantanementl Son em

._...._,..~~"-" plol ost san• dango: ••• 11 n• tach• ı:ıaa ••• n$ laissa auc:une odeur. 

UMUM DEPOSU: 

lid. Oo , son a efl 
1 

2 inci kordon No • 88 Telefon 3306 
-~~- ~:: ...... 1C111 .... C'!!!i ................ mm ...... liEl:: ...................... ıuu .. m1 ...... *Fm11wr~xıt.wıaz~iiiii!LıımaXW>LJlWli~ı:!Jllt 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilatı 

Y eni 
çeşitleri 

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

Şeınsi Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet· 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıkhk ,yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. • 
Alacağınız mal her hangi bir heple işinize yaramıyacak 

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

Satışların1ız her vakıt n1uhayyerdir 

--~~~---------------------------------------

YÜKSEL RAKISI 

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

Satıs veri : İzmirde Suluhan 
civarında [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 

. 
mevs1n1 

Duş 

l!~:*=tt*öi~~ 
~ z ır e O• • ı 
ıı Otobüs, Kamyon ve 
ıı Tenezzüh Sahiplerine 

Uzun yıllardanberi bütün markalan taşıyan otomobil
lerin her türlü tamir işlerindeki bilgi ve emeğime karşı 
bir çoğunuzdan gördüğüm yüksek güven bana baılı 
başıma bir garaj açmak isteğini verdiğinden sevdikle
rime ve sevildiklerime temiz, ucuz, ve çabuk iş yapmak 
için GAZI BULVARINDA Ziraat Bankası sırasında 
8 Numaralı GARAJI açtığımı saygılarımla bildiririm. 

Sabık Şavrole Garajı Makinisti 
ATA SINMAZ 

VE EYTAM 
BANKASI 

Mütekaidin maaşlarını 
iskonto eder • 

•••••••••U~~· 

Eczacıbaşı S. Ferit 

MA 1 UL 
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Pariste yok edilen genç kızı 
İstanbullu bir paşa mı öldürdü? 

FRANSA POLisiN'i AYLARCA MES
GUL EDEN ESRARENGİZ HADİSE

NİN iCYÜZÜ NE İMIS ? 
-3-

Polis tahkikat amirine göre, 
paşayı zan albna aldıran ha
dise fU suretle tesbit olun
muştur: 

Haziranın altısında, büyük 
buluvann zevk mahitlerinde, 
barlarda Miya diye anılan 
Marya Lebesk 22 yaşında, 
bayata yeni düşüş güzel, sa
rış1n bir kadın olan bu orta 
malı, çok fazla para sarfeden 
paşayı görünce, uzakten ali 
dar olmağa başlamıştır. 

lstanbulun, şark1n bu ada
mını ilk defa rgördüğü için 
münasebet peyda etmek ha
vesinden kendisini alamamış 
fakat arkadaşları bu adamla 
münasebetin sonu gelmiye
ceğini söylemiştir. 

- Siz bir sürü ahmak
tan başka birşey değilsiniz!. 
GCSrecekıinizki ben bu ada
mı elimde kuzuya çevirece
timl Hem de bol bol para
aını bulacağım. 

- Sen böyle düşün! fakat ~ 
bir in gelecek ki herif seni f 
korkudacak, belkide ... 

Miya arkadaşların1n bu 
yerinde tavsiyelerine kulak 
bile asmamıştır. 

Miya muhitin cidden ya
man bir kızı idi. Hava sı
caktı; ve genç kadın ipek 
bir mantodan başka içinden 
ancak ince bir kombinezon 
geymekte idi. Kalkmış ve 
mantosu arkadan kalçalarına 
yapışmış olduğu halde Pa
şanın masasının yanında bir 
masaya oturmuş ve bir çey
rek saat sonra, Paşanın ko
lunda Gran otele girmişti! 

Gece genç kadını gören 
olmamıştı; ertesi gün de 
Miyi gören yoktu. Dostların
dan bir kadın, Miyanın Ko
lenkur sokağındaki apartu
mana sormuş ve paşa ile 
Granotele gittiği akşamdan 
beri apartumana da dönme-

miş olduğu anlaşıldı. 
Granotelin kapıcısı mühim 

bir haber verememişti; bu 
adam demişti ki: 

- Öğleden sonra saat 
beşte, çay hazırlıkları ile çok 
meşgul idim; gelip giden 
de pek coktu. Fakat saat 
M. Eneskunun yalnız olarak 
çıktığını gördüm ! Beli yarım 
saat sonra idi ki yiue döndü. 
Yanında bir Mösyö vardı; 
bu Mösyö yukarıda bir saat 
kadar kaldı .. 

- Sonra... Bu adamla be-
raber mi çıktılar? 

- Hayır. 

- Sonra? 
- Ben bir daha görme-

dim. Fakat bir avcı panın 
kolunda bir kadın olduğu 
halde çıktığını ve bir oto
mobile bindiklerini görmuş .. 

Zabıta, bu avcıyı da bul-
muş ve sormuş : 

- Kadın hayatta mı idi?. 
Ve şu cevabı almıştı : 
- Ôyleya .. 

Çünkü yürüyordu ! 
* • • 

26 Haziran olduğu halde, 
zabıta üç haftadanberi ara
madık yer bırakmamıştı; bu 
araştırmalarda vakıa birçok 
cinayetlerin eserleri olarak 
birçok cesetler bulunmuş fa
kat hiçbirisi Miyaya benze
miryorlardı. 

Bundan başka, kadının 
kaybolduğu gün Paşayı ziya
ret eden adam bulunama-
mıştı. 

Paşa bu adam hakkında 
şu ifadeyi veriyordu: 

- Bir arkadaş olacak, fa
kat ismini bile hatırlıyamiyo
rum. Kendisine yardea ras
gelmişdim, arasıra görüşür
dük. Ogün kendisi daireme 
bir havana siğarası içmek 
ıçın çağırmıştım. 

(Sonu yarın) 
8 B E t!2 ~ ri 

Hayvanlara becziven insanlar 
ve yarım adamlar 

- Baş tarafı 1 incide 
kalp bir değildir, birbirinden Bu şafkath ananın arzusu, 
tamamen ayrıdır! her iki kızını ayni ğünde 

Biitün Paris, bu iki hem- evlendi!mektir ! Ve biraz 
fireyi büyük bir hüsnü ka- sonra ilave etti: 
blille karşıladı. Ben de Am- - Oooh, oh.. iki kızın da 
basader otelinde kendilerini ayni günde gelin olması ka-
beklediml Haklarındaki aile- dar güzel olacaktır, değil mi? 
vl malümab topladım! Ve dedi. 
aldığım maUimat cidden mü- Margaritanın da Studgardlı 
bimdir : ve orada bulunan bir sevgi-

Meri altı ay evvel Los lisi vardır; mektupla seviş-
Anjelosda nişanlanmıştır; ve mektedirler, henüz birbirle-
düğününiln milmkün mertebe rini yakından görmüş ve sev-
atlratla yapılmasını istemek- miş değillerdir ! 
tedir. Fakat işin tuhaf bir nok-

Bu nişandan bahseden an- tası daha vardır: Margarita, 
neler bana: yalnız mektubla sevişmekten 

Ah, musyo! dedi bu zevk almakta ve ilelebed 
kıı.ı biraz deha nas1n zabde- bekar kalmak istemektedir. 
deceğimi bir türlü bilmiyo- Ve, işte facıa da buradan 
rum. Afrikanın azğ1n kap- başlamaktadır! 
lanlarına benzedi; ve koca Bununçün ben, bu işi bir 
istediğini, artık beklemege birine yapışık, biri evlenmek 
kutreti kamadığını her taraf- için aklını kayben, diğeri de 
ta söyleyib durmaktadır. Ma- hiç evleememek fıkrinde olan 
mafi mllayo, biz çok namuslu iki kızın annesine şu nasi-
bir aileyiz. Hakkımızda şim- batı vermak mecburiyetinde 
diye kadar hiç bir dedikodu kaldım: 
olmamlfbr. - Arkası Var -

Yeni Yu2oslav kabinesi 
programını okuyarak 

bugün kamutayda 
itimad istiyecek ______________ ...... _____________ _ 

Skupçinanın bu toplantısına büyük bir önem verilmektedir. Bay 
Yevtiç hükfın1ete karşı alacağı durumu bild!recektir 

İstanbul, 4 (Özel) - Teşekkül ettiği 1 tedir. 
gündenberi, programını ve mecliste yapa- Bundan bir müddet evvel Yevtiç kabi
cağı beyanatı hazırlamakta olan yeni j nesinin yaptıgı özel bir toplantide saylav-
Yugoslav kabinesi bugün meclise çıkacaktır. }ardan bay Sazareviç bay Y evtiçin, yeni 
Belgraddan alınan duyumlara ğöre, Skup- kabine programını okuduktan sonra fırka-
çinanın bl! toplantisine büyük bir önem k 
verilmektedir. 

sının kabineye arşı ne gibi bir vaziyet 

Ekseriyeti bay Y evtiç fırkasının saylav- alacağını söylemesini istemişti. 
larırdan müteşekkil bulunan kurultayda Bay Y evtiçin bu toplantide yeni hükfı-
yeni kabinenin ne gibi bir vaziyet alacağı mete karşı ne gibi bir durum yapacağını 
gônün en önemli meselesi telakki edilmek- söyliyeceği zannolunmaktadır. 
~ ll;tJ p~·ııı P.;11 ~ f~q 1•!,l:.q 1';'1 ,,.~ fi''~ fi"~ 
~I bıMİll lı.ı~I bıuııl lıi:iıl bıniıl llıodd llıul~ llHoıtl Ilı~ Ilı~ [•] 

YiNE MI BARUT KOKUSU? 
- ----- --00 .... -

Amerika hükômetini mühim 
ve ihtiyati tedbirler almağa 

sevkeden sebep ne? 
İstanbul 4 (Özel) - Afri- lere aid mühimmat ve silah 

ka sinatos yeniden üç mü· lara muvakkat ambargo koy-
him karar vermiştir. masıdır. 

Bu karardan birisi istik- Amerika ayanını bu kararı 
halde çıkacak her bengi bir ittihaza sevkeden hakiki se-
harbte, harb mıntakasına gi-
decek Afrika tabasına pasa- beb henüz malum değildir. 
port verilmesidir. 'Eyi haber alan mahafile 

ikincisi: Her hangi bir göre, Uzak Şarkta Japon-
Amerikalının muhariplerden yanın mutlak surette bir 
bir veya her ikisine birden harp çikaracağı kanaatının 
hususi bir yardımdan men'idir. kuvvetlenmesi Ayanı bu su 

Üçüncü kararda muharip- retle harekete icbar etmiştir. 

1 MSSE ~M~S 
KORKUNÇ SICAK DALGASI 

• 00 1 

Ingiltereden merkezi A vru-
paya geçti •• • 

lstanbul, 4 ( Ôzel ) -Lon Berlin, 3 hararet derecesi 
dradan verilen bir habere gölgede 35 - 27 yi bulmuş-
göre, bütün İnhiltere 1871 tur. Halk kırlara çekilmiştir. 
denberi görülmemiş en sıcak Varşova: 3 - Görülme-
Haziran ayını yaşamıştır. miş bir hararet dalgası bü-

Hararet, Fahsenhat 66 tün Lehistanı kaplamıştır. 
dereceyi bulmuştur. Birçok Varşovada hararet 41 i, look 
şehirlerde güneş çarpması civarında suyun harareti 28 
hadiseleri kaydediimiştir. dereceyi bulmuştur. 

''~" lıiudl 
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Lehistan 
dış bakanı 
- Baştarafı 1 incide -

belgeler bağırtlanması da 
göz öniine alınmış değildir. 

Leh Bakanı Bay Hitler ve 
Nöratla iki memleket kom
şuluk münasebatını ve iki 
devleti ilgiliyen genel mese-
lelere dokunan haber alma 
suretinde görüşmeler yapa
cak ve Lehistanın büyük 
Mareşahnm siyasasına de
vam edeceği hakkında Bay 
Hitlere inanca verecektir. 
Lehistan kamoyu hükumetin 
mukabele ve ayrı elyem dev-
resine son vermek için olan 
bütün uğraşlarını arkalıya

caktır. 

~·-
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1 Müslüman 
J Bir Lord 
Öldü •• 
Lodrada eskidenberi teşek

kül etmiş bir İngiliz - Müs
lüman cemiyeti vardı. 

Bu cemiyetin erkanını son 
zamanlarda Müslümanlığı ka
bul etmiş olan İngilizler teş
kil eder. 

Cemiyetin reisi bundan 
yarıan asır evvel Hindistanda 
Keşmirde mühendislik eder
ken Müslüman olan Lord 
Hadeydir. 

Londra gazeteleri bu Müs
lüman Lordun 80 yaşında 
olduğunu haber vermekte ve 
tercümei halini neşretmekte
dirler. 

katil Sabri 

Bunaklık 
Alameti mi? 

. Venizelosa kurşun 
G . . , 
eçmezmış .... 
Atina, (Özel) - Pariste 

bulunan Venizelos, kendisine 
suikad yapılmak üzere Yu
nanistandan üç kişinin gön
derildiğini Fransız zabatasına 
haber verilmiştir. Venizelos 
sık sık tehdit mektuplan al
dığı için zabıta hemen bu 
adamları aramaya koyulmuı
sada da bulamamııtır. Ma
mafih Venizelos kendisine 
bir nevi azizlik isnat etmek
te ve vücuduna kurşun geç
miyeceğine dir etrafındaki
leri ikna eylemektedir. -··· kondilisin 

• • 
gezısı 

- Baştarafı 1 incide -
cağı öne li temasların ma
hiyeti hakkında henüz kesin 
(kat'i) hiçbir şey bilinmiyor. 

Mamafi Başbakan muavi
ninin muhtemel bir rejim 
değişmesinin yapacağı tesir
ler hakkında ltalyan Başba
kanının fikrini anlamak iste
yeceği zannolunmaktadır. 

Diğer taraftan V radini 
gazetesi bu seyahatın Yuna
nistan yakında Romada top-
lanacak Tuna konferansına 
iştiraki meselesile ilgili oldu
ğunu yazmaktadır. 

Malum olduğu üzere bu 
konfransa iştirak meselesi 
Türkiye ve Yun~nistan arzu 
edilmişti. O zaman ve Tür
kiyenin Tunr ve orta Avru
pa ile ilgili olmadığı ileri 
sürülerek bu teklif İtalya ta
rafından hoş görülmemişti. 

Vradım gazetesi, son za
manlarda Yunanistanın takib 
ettiği Balkan siyasasının İtal 
ya tarafından dostane tellkki 
edilmediğine göre de vaziyeti 
çok önemli ve nazik olduğu
nu ilave etmektedir. 

- ... ·~~-·--
Zayi 

f zmir Ziraat bankasından 
kullanmakta olduğum Fatma 
adlı mühürümü zayi ettim. 

Geldi Giirn1ünü inkar ediyor ':e~i~ini kaz~~acağım~an.es-
Telkilikte kulüb yakınında ı kısının hükmu olmaıgı ılin 

Şemsi Hakikat ucuzluk 
sergisine yeni pek çok cins-
ler geldi fiaatlar çok ucuz 
olmakla beraber her aradı-

ğınız malın en alisını pazar
lıksız, yorulmadan, aldanma-
dan ayni zamanda muhayyer 
olarak alırsınız. 

Ali oğlu Hasan ile Hüsnü olunur. Fatma 
~~""-~~-

oğlu Ahmedi öldürmekten 1 ande en mühim safhası ka-
maznun Hasan oğlu Sabrinin til Sabrinin aletikatil olarak 
muhakemesıne başlanmıştır. kullanılan tabancanın kendi-
Maktul Ahmed, katilin hem- sine ait olmadığı iddiasıdır. 
şiresinin nisanbsı idi. Mahkeme, :ı,elmiyen bazı 

Büyük bir merkla takib şahitlerin celbi kararile baş-
edilen bu mahkemenin ıu ka bir gtlne bırakıl1D1tbr. 

Şarpi 
Yanşlan 
Dlln akpm Deniz 

bünde toplanan İzmir 
cileri anomnzdeki Cn111..-~ 
günü akşam saat 17 d• 

müsabaka yapmata 
vermiılerdir. Kulip 6n 
çıkış yapacak olan p 
Pasaport istikametine 
cekler ve oradan Karp 
vapur iskelesi 6nilndeld 
mandıradan d6nerek 
Kulilp önünde yanfl bi 
ceklerdir. Altı ıarpinİll 
iştirak edecej'i bu mn.•11 ..... u 

kanın çok zevkli ve id 
olacağı tahmin edilmekt 

Panayır 
Komitesi 
lzmir arsıuluaJ pana 

faal komitesi dlin atled-' l 
sonra prbay Dr. Be&cfl 
Uzun bqkaalıpda topla" 
mıt panayıra ait olan ı,ıet 
üzerinde konutmut ve icabt" 
den kararlan almıfbr. P..,.. 
yır brlfllrleri tevzi eclilmeif 
baılanmııbr. 

Kamplarda 
Şehrimiz erkek aj'retmd 

mektebi talebeleri Foçad• 
ve erkek lisesi talebesi de 
KJizmanda açılan kaplar• 
dünden itibaren gitmitlerdir· 
Kamp hayatı ıs glln snre· 
cektir. 

Ruam 
Mücadelesi 

Bornova nahiye merkeziyle 
ıs köytinde ruam m6cadr · 
lesi yapılan muayenede 1504 
beygir, katır ve eıeiin ık
den geçirilmit ve hastalık 
olmadığı anlatılmııbr. 

Sahte pasauort ' 
\ 

kullanmıılar 
Sahte pasaport kullomnak· )t 

la suçlu İbrahim ojlu Huu ~ 
ile suç ortatı Sinan oit• ~ 
Abdurrahman middeiumu· 
miliği ve oradan da lçlilcO 
karar hlkimliğine verilmit· 
lerdir. 

Kuru meyve 
lhracatçdar 
Birliği 

İzmir kuru meyvacılar Yll· 
netim kurulu dlla borsa sa• 
rayınde toplanmıı ve ihracat 
işleri etrafında g&rilfllJ&ttlr. 

Yangın 
Başlangıcı 
Bugün saat 10,45 de hl· 

kômet karşıtında Ankara 
palas otelinin bir odu•nda 
yangın çıkmıt ise de, itfaiye 
derhal yetiıerek yanguım 
bilyümeıine meydan verme• 
den söndürmllftiir. 
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