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YUNANIST ANDA REJiM KAVGASI!! • • 
ngiltere büyük kuşkuda ' Yunan meclisi 

1 0000 Yunan devleti-

1 ÜÇ DEVLET ____ ,. .. _ _. __ 
--------------.. ••oo .. oo - --

lyan - Habeş anlaşmazlığı İngiltereyi telaşa Gütiiltülü oldu ve yemin şekli ni sıkışbnyor 
düşürdü. Fransaya sorulan yedi soru 1 de değiştirildi • • • İstanbul 5 (Ôzel) - lngil-

L · 1 ı· b ı 5 (o·· 1) y · • f k 34 M k k ı· tere Fransa ve İtalyanın ondra (Radyo) - Deylı 4 - Ardı arkası gelmiyen bu işlerde el birliği kurmağa ştan u ze - enı ır ası , eta sasın ra ı- . ' . . y B 
~ı . . w. • • • • y ı· · 1 lk · f k 6 b Atina sefırlerı unan aıve• fraf gazetesı verdıgı du- hır ıhtılaf halınde, uluslar hütün giicünü ayıracaktır. unan mec ısı açı mıştı. 1 yetçı ır ası me usa ma-

lara göre İngiliz kabinesi kurumu ceza tetbirlerine baş Diğer taraftan, Londradan celse bermutad Metaksasın • -4' 
kilini ziyaret ederek Yunan 
borçları hakkında şiddetli 

bir müracaatta bulunmuşlar
dır. 

ilfından Fransaya aşağıda vurabilir mi? bildirildiğine göre, uluslar ve yarım düzinelik taraftarı- ~ ı· 
•orular sorulmuştur: 5 - İtalya ile Habeşistan kurumu genel sekreteri bay nın gayretile kafi derecede 
l - Eğer İtalya; uluslar arasında bir ihtilaf çıkarsa Avenol önümüzdeki hafta 1 gürültülü olmuştur. 

içinde Longraya giderek İta Yunan meclisinde bu se 1 Alacaklı devletler ylizde 
30 nisbetindeki tediyabn 
arttırılmasını istemektedirler. 

rıımu üyesi olan habeşis
a aalclıracak olursa, toplu 
en sistemini korumak na 
nıüııkün olacaktır? 

2 - E:8er Cenevre mües-. -
esi anlaşmazlığın önynü 
ağa veya salbırış halinde 
dıraoa karşı ceza tetbir-

, ti almağa gücü yetmezse 
diye kadar uıuslar kuru

:ıa andlaşmasına olan İngiliz 
f siyasosı ne olabilir? 
3 - Cenevre kurumu, ü

~lerinin byüyük çokluğuna 
t Yauarak büyük düven sis
~~lllini ne dereceye kadar 
Oruyabilir? 

''"!'il ~ 

F ransanın durumn ne olacak
tır? 

6 - Habeşistanda muha
samat başlar da İtalya tam 
ve hızlı bir başarım elde e
demezse, bu durumun Afri
kadaki İngiliz ve fransız sü
mürgelerinin yerli ahalisi üze 
rindeki tesiri ne olabilir? 

7 - Habeşistanın siyasal 
istiklalini korumakla beraber 
İtalyayı hoşnud edecek eko
nomik tavizatelde etmeğe 

imkan yok mndur? 
Gene ayni gazetenin bil

dirdiğine göre İngiliz hüku
F ransa \le İniltere arasında 

Fransa -_ltalya 
Ordulan arasında sıkı bir 

elbirliği ile çalışma 
Roma, [Radyo) - Roma

)' gelmiş olan Fransız Erka-
~rbiye reisi General Ga-

BAV MUŞSOLINI 
-..ıea ltalyan 

ı larca uzun süren bir müla
kat yapmıştır. Bundan sonra 
General Gamelen Bay Mus
sollni tarafın oldukça uzun 
süren son bir mülakat yap
mıştır. 

İtalyan gazeteleri bu ziya
retin resmi hiçbir mahiyeti 
olmadığını ileri sürmekte
dirler. 

Paris, [Radyo] - Bay 
Mussolini ve General Badog
lio ile konuşan Eerkanıhar

biye reisi General Gamelen 
Parise dönmiiştür. 

Berlinden alınan haber
bere göre, Aiman matbuatı 

Fransız erkanıharbiye re
isi general Gomelenin İtal
yan erkanıharbiye reisi ve 
bay Musolini ile yaptığı ko
nuşmalan mevzuubabs ede-
rek İtalya ve Fransız ordu
ları arasında el birligi çalış

rini mbakere et-

lya ile Habeşistan arasındaki neki ekseriyet tamamile Çal- f 
ihtilaf yüzünden uluslar ku- daris fırkasınındır. Halen 
rumu için ortaya çıkan du- Çaldarıs kabinesinde en mü-
rum hakkında İngiliz kabine him mevkii işgal eden 
si örkünlerile görüşeckktir. ı Kondilisin radikal nasyonal 

, wıwıwı~ wı~~s 

Haydut Dilingeri .... 
Ele veren kızıl elbiseli kadın 

Amerikada barınamadı 
Londra gazete muhbirleri· 

ne yeni bir iş çıktı: 
1 Numaralı halk düşmanı 

Dilingeri ele veren kırmızı 

elbiseli kadın Amerikada ba
rıdamamış Londraya gel
miştir. 

Bo çok güzel, sarışın Ame 
rikan kızı, Taymis kenarına 
daha ayak basarken, bir ga
zeteciye: 

- Evet, Dilingeri zabıta
ya ben teslim ettim; [ve üç 
kurşunla göğsü delik deşik 
olduğu halde ayaklarımın 
dibine düştü, orada can ver 
di ! Ve böyle olacaktı ! Bir 
kadın intikam almak istedi 
mi, işte böyle alır. Evet in
kar etmiyorum ve hiç te hi
cab duymuyorum... Dilingeri 
ölüm yerine kadar ben sü
rrükledim. Ona bu ceza la
zımdı; ölüm ona gerekti ! Bu 
cani herif, çok sevdiğim ni-

......... 
tiklerini yazmaktadır. 

İngiliz ~matbuatı ise gene
ral Gambelin bay Musolini 
ve general Badoglio ile as
keri bakımdan Avrupanın 
vaziyetini tetkik ettiklerini 
azmaktadır. 

şanlımı, yanımda, gözümün 
önünde öldürtmüştü ! ,, 

Demiştir. 
Hakikat! Şikago zabitası-

nın en mahir taharri memur
larından olan Şarli Brenan 
bu gene kadının Mariça Mars 
in nişanhsi idi, ve Dilingerin 
izini bulmuş, caniy adamakıllı 
sıkıştırmıştı, bunun için de 
Dilinger tarafından idama 
mahkôm edilmişti. 

Taharri memuru bir ak-
şam, nişanlısının çalışmakta 
olduğu tiyatroya girmiş ve 
Mars sahneye çıktığı sırada, 
Dilingerin adamları tarafın
dan öldürülmüştü. 

Mari Mars bu cinayetin 
intikamını almağa karar ver
miş ve dilingere yanaşmış 
ve nihayet bir gün birlikte 
sinemaya gitmişler, fakat 
genç kadın zabıtaya evvel
den şu ihbarı yapmıştır : 

" Az zaman sonra Dilin
ger Mioskop sinemasında bu
lunacaktır, Kendisini yanın
daki kızıl elbiseli kadından 
anlıyabilirsiniz! 

Zabıta bu ihbar üzerine 
bir türlü ele geçirilemiyen 
caniyi balmuş ve sinema ö-

BAY ÇALDARIS 
liktir. 

Cumhuriyete sadakat yemini 
yapılmazdan evvel Metaksas, 

(Sonu 4 üncüde) 
8 :~ 8 

... 
Borsada 
Bisiklet 
Yanşlan 
Bursa, 4 (A.A) - Büyiik 

tura çıkan Ankara bisiklet-
çileri dün Atatürk stadında 
kalabalık bir seyirci önünde 
yanşlar yapblar. Birinci, ikin
ci vü üçüncülilğü Ankaraclan 
Orhan, Gabip, Eyüp, dör· 

düncülüğü Bunadan Bekir 
aldılar. 

[•] [•l (•l 

Eski Başbakan 
---------- oo. 

Bay Rauf dün lzmire uğnya-
rak İssanbula geçti 

Dün eski başbakan ve Ha- ı heyecan ve sevinç içinde ol• 
midiyenin eski süvarisi bay duğunu sözlediler. 
Rauf lskenderiyeden bindiği Yalnız hemşireleri Melike, 
" İzmir ,, vapuru ile limanı- vapurdan çıktı. Gezetecilerle 
mıza gelmiş ve vapurun li- konuşmaktan çekinmiyordu. 
manda bulunduğu müddetçe Ankarada bulunan zevci ile 

_şehrimize çıkmıyarak hiçbir otomatık telefonla konuşmak 

BAY RAUF 
gazeteci ile de görüşmek, 

mülakatta bulunmak isteme-
miştir. 

Vapurda kendisini gören
ler Bay Raufun büyün bir 

........ "' .... 

nünde öldürmüştü! 
Dilingerin adamlan şimdi 

bu kadından intikam almağa 
çalışmaktadırlar. Mari bunun 
için Londraya iltica etmiftir. 

istedi. Evveli liman batkan
lığma girdi. Buradan çıkb, 

telgrafhaneye gitti, Ankara• 
da bulunan zevci ile telofoa• 
da konuştu. 

Bu arada kendisine kU'fl 
sorulan suallere: 

- Ne ben, ne de karde
şim Rauf birşey s6yliyebile· 
cek vaziyette değihz. Anne· 
miz ve eniştemiz öldn. Ban· 
dan başka, Rauf, yıllardan 
sonra memlekete dönüyor. 
Büyük bir heyecan içinde 
bulunuyor. 

Ben de ayni heyecam du
yuyorum.. Rauf, memleketi-
mizde kalmak üzere döndti. 
Bu dönüş: tabii onu çok se· 
vindirdi. 

Rica ederim, baıka şey 
sormayın, söylemem. Hatü 
ağabeyim bu kadar söylemek
liğime bile razı değildir • . ~ . 

Dedi. Bayan Melike ko
nuşmasını yaptıktan sonra 
vapura döndti. Haber aldı
ğımıza göre, Bayan Melike 
Londradan., Mısıra geçmiş Ye 
Bay Raufa orada mlllki ol· 
mufbar. 
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Türklerle Karşı Karşıya 1 
Yazan: Türkçeye Çeviren: 1 

ANRI FÖY REŞAT SANLI ~ 
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İngiliz deniz Loı-dJan, hücunıJa şöyle dursun 
Güin Elizabet zırıhlısındaki topların sesile Ça 

nakkale tabyalarının yıkılacağını sana
cak kadar gafildiler 

•• 
Oz Dilimizi 
öğrenelim 

HERGÜN 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ 
- 41 inci Liste -

1 - Maznun - Sanık 
2 - Şahit - Tanık 
3 - Hurafe 1 - Urasa 

1 2 - ( Evham ve hayalat ) 
Sanıka 

Örnekler: 
1 - Halkı urasalardan kur

tarmak lazımdır. Kiçner şimdi Gelibolu ya
nmadeıının tehleyesi gibi 
elim bir meseleye dair kat'i 
fikrini kabineye bildirecekti. 
Bu onun için ağır ve müş

Onbaşı kitabının son faslına 
" külhanın dışında ,, adını . 
vermiştir: 1 

" Kısa bir zaman için tek
rar tabyaya döndük. Birkaç 
gün ayni cehennemi hayatı 

yaşadıktan sonra Eransızla
rm İngilizler tarafından işgal 
edilen daha soldaki bir mm- j 
takayı da işgal edecekleri 
haber verildi. 

2 - Biz hesaplarımızı sanı
kalar üzerinde kurmayız 

4 - Hassasiyet - Duy
ganlık 

kül vazife idi. 
BOŞA ÇIKAN HULYALAR

DAN SONRAlTAHLİYE 
KARARI 

Kiçner Çanakkale Boğazı 
teşebbüsüne istemiyc istemi
ye sürüklenmişti. Çanakkale 
tabyalarının duvarlarım [Je
rikonun dıvarlarmdan daha 
çabuk yıkılmak için Küin 
Elizabet zırhlısındaki topların 
sade sesi kafi geldiği hak
kında amiralliği teşkil eden 
bütün lortlar (memleketin en 
yüksek deniz makamları) ve 
deniz bakanı Çorçile temi
nat vermişlerdi. Bütün bun
lara rağmen, Kiçner, bilaha
re komodor Keysin pek fay
dalı teklifle -ki bu teklif 
amiral dl> Kobeke halef olan 
amiral Vetmis iltizam etmişti. 

• Kendisinin ciddi bir surette 
tetkik ettiği ve uzun müd
det 6mitlar beslediji isken
derun projesinin reddedildi
ğini görmüştli. Şimdi en bü
yük uaba tahammül edecek 
kat'i askeki sebeblere bina
en, tahliye için bizzat emir 
verecekti ki bu hareket er 
geç, ıarktaki Britanya nüfu
zu için meı'um olacaktı. 

Kiçner buna samimiyetle 
kanidi. Fakat vaziyet mahal 
linde tetkik ettikten sonra 
namuskirane ve halisane bir 
surette Gelibolu yarımadası
nın ancak kimilen tahliyesini 
tavsiye edeb~lirdi. 

Kabineye: 
" - Çanakkalede kalmak, 

blltün kozları düşman elinde 
bwunan bir oyunu oynamak 
demektir; ej'er siyasi sebeb
lerle ôinaen, işgalin idamesi 
lazım gariılllrse, her asker 
elinden geleni yapar. Fakat 
askerlik itibarile çekilmek 
lizımc1ır. dedi. " 
İtte Çanakkalenin tabliyesi 

karan boyJe verildi 
KÜLHANIN DIŞINA ÇIKIŞ 

Biraz da eski dostumuz 
Franıız onbaşısı, edib Alber 
Söriziyenin yanına dönelim. 
Habrlarda olsa gerektir ki 
onu Kerevizderede ölüm, has
talık, sıcak ve sinekten müş
teki bir halde bırakmıştık. 

lngilizler tarafından Port
Arthur denilen, Saroz kör
fezi kıyılarına doğru uzanan 
mıntakayı tuttuk. Bulundu
ğumuz trbiyeyi terketrneden 
evvel, orada lngilizlerin bı
raktıkları bir sürü yiyecek
le iki gün yapyalmz kaldık. 
Fırsattan istifade ederek ne 
fis yemekler pişirdik. 

Muharebe sesleri kesilmişti. 
Bir İngiliz deniz zabiti, bü
tün mıntakayı dolaşacağını 
ve kendisile beraber gelme
mi rica etti. Zabit açık renk 
bir gümlek giymiş, kasketi
nin üstüne büyük bir mendil 
atarak onun onun gölğesine 
sığınmıştı. 

-( Arkası var )-

Ahkamı Şahsiye Sulh Hu
kuk Mahkemesinden : 

Karşıyakada Rayegan so
kağında 2 sayılı evde 26/5/935 
tarihinde ölen Giritli boyacı 
İbrahim oilu Mehmedin te
rekesine mahkememiz el 
koymuştur. Ölüden alacaklı 
veya verecekliler varsa tarihi 
ilandan itibaren bir ay için
de mahkemeye müracaatla 
deftere kaydettirmeler.i ve 
bu müddette müracaat et
meyenlerin alacakları nazarı 

itibara alınmıyacağı ilan 
olunur. 2001 

f zmir Ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

İzmirin basmane civarında 
büyük fettah çıkmazınd 29 
sayılı evde oturan ve Bahri 
baba parkı karşısındı.tki 27-
74 sayılı kahvehaneyi işleten 
Abdullah oğlu Osman Necati 
20-6-935 te ölmüş ve tere
kesi mahkemece yazılmış ol
duğunda alacaklı ve borçlu
ların ilandan itibaren bir ay 
içinde alacak ve borçluların 
kayt ve beyan için mahke-. 
meye müraatları ve bu müd
detten sonra vaki olacak mü
racaatları nazarı itibara alın-
mıyacağı ilan olunur. 2003 

İzmir Muhasebei Hususiye 
müdürlüğünden: 
Kıymeti mubammenesi 

Lira 
500 Birinci Süleymaniye mahallesi Kavaklıpınar 

caddesi 
ldarei hususiyei vilayete aid Birinci Süleymaniye mahalle

ıinin Kavaklıpınar mevkiinde kain 20 dönüm tarlanın mül
ki!·eti satılacağından ve bedeli defaten verilmek üzere 3-7-
935 tarihinden 2'.G-7-935 tarihine karihine kadar 20 gün 
mllddetle artırmaya konulmuştur. Artırma şartlarını görmek 
isteyenler her gün Muhasebei hususiye müdürlüğüne ve pey 
sllrmek isteyenlerde ihale günü olan 22-7-935 pazartesi 
gDoü ıaat 9 dan 12 ye kadar dopzito makbuzları ve yahud 
banka 911ektubları ile birlikte encllmeni vilayete müracaat-
lan ( 1992 ) 

•• I 

Ornek: Gazeteler hava sav-
• gası işinde büyük bir duy
ganlı gösterdiler. 

5 - Şayanı dikkat- Dik
katdeğer 

Örnek: Üslubunuz dikkatde
ğer bir gelişim içindedir. 

Not: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu keli
melerin Osmanhcaları kul-

_!:.!!,!!mamasını rica edriz. __ 1 

Tahsili yerinde1 

Genç bir kız iş anyor 
Yazıcılık, kasadarlık ve 

satıcılık yapmak istiyen bir 
genç kız iş arıyor. 

İdaranemize müracaat. 
( D: 10) 

Müzayede ile 
Fevkalade 
Satış 

Acele yolculuk dolayısile 

önümüdeki pazar günü öğle
den evvel saat onda Karşı
yaka Sahil huyu Fahreddin 
paşa caddesi eski bay Osman 
gazinosu ilerisinde 68 sayı
lı evde iki maruf aileye aid 
bir çok lüks ve nadide mo
bilyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

Satılacak eşyalar meyanın

da gayet lüks aynalı oda 
takımı, mavundan mamul 
büfe, 8 adet maroken iskem
le, anahtarlı Kare yemek 
masası, gayet şık aynalı tu
valet, Almanyadan hususi , 
getirilme yeni bir halde Hilse 
markalı üç petallı Piyano ve 
taburesi, 9 parça kadifeli 
cevizden mamul koltuk ta-
kımı, bronz birer buçuk ki
şilik Avrupa mamulatmdan 
iki adet iki direkli maa som
ya karyola, tekrar bir adet 
iki direkli iki kişilik bronz 
karyola, kabine, altı adet ha
sır takımı, 3 adet şemsiyelik, 
bronz kornizalar maa perdeler, 
çifte ve tek kadatı aynalı 
dolaplar, radyo, kadifeli şez 
long, altı adet hezaran san
daliye, müşambalı yemek 
odası takımı, Amerikan dı

var saatları, yeni bir halde 
Singer dikiş ve nakış maki
nesi, çocuk arabası, Jarden
den era, Bayo ayna, lavu
man tuvalet ve servis, sema 
ver, kuşlu aynalar, komudi
nolar yağlı boya levhalar ve 
halı kilim ve seccadeler ve 
saire bir çok nadide mobil
yalar bilmüzayede satılacak
tır. 

Hamiş: 

Satış acele olduğundan iş 
tirak edecek zevat çok isti
fade görecektır. Fırsatı ka
çırmayınız. 

Firsat artırma salonu 
/\ ziz Şınık Teiefon 2056 

( D: 2) 

Afyonda 
Cinayet 
Bir çuhan bir çayır 
Sahibini öldürdü 

Afyonkarahisar, - Afyon
karahisarın Çay nahiyesinde 
bir cinayet olmuştur. Bura
da ot biçen Hüseyinin çayı
rına Mehmedin hayvanları 
girerek zarar yapmışlardır. 
Hüseyinin karısı bunun üze
rine çobana bağırıp çağırmış 
çoban da kızarak küfür et
miş ve kadının üzerine yü
rümüştür. 

Kadının feryadı üzerine 
Hüseyin koşarak gelmiş, 
Mehmed bıçağile Hüseyinin 
üzerine yürümüştür. Çoban 
bıçağı Hüseyinin koluna sap 
lamıştır. Bıçak kan damarla
rını kestiğinden Hüseyin düş 
müş ve bir müddet sonra 
ölmüştür. 

Katil yakalanmıştır. İptida 
ifade vermemişse de sonra 
itirafta btılunmuştur. 

İzmir İkinci Hukuk mah
kemesinden : 

İzmirde oturan Abdullah 
kızı Müveddet tarafından 
kocası Basmahanede Çorak
kapıda Hacı Hasan hanında 
oturan Mustafa oğlu Ahmet 
aleyhine açılan boşanma da
vasına müteair davetiye va
rakasile arzuhal sureti ika-
metgahı meçhul bulunması 
hasebile bu baptaki tebligat 
ilanen icra kılındığı halde 
muayyen günde gelmediği 
ve cevab vermediği cihetle 
davacının istegile aleyhinde 
gıyap kararı ittihaz ve karar 
sureti mahkeme divanhane 
sine asılarak tahkikatı 13/9/ 
935 Cuma gününe bırakılmış 
olduğundan müddeaaleyh Ah 
medin mezkür günde saat 
10 raddelerinde asaleten ve 
ya vekaleten tahkıkat haki
mi nezdinde hazır bulun ı ası 
aksi hali aleyhinde muktezi 
muamela ifa edileceği H. U. 
M. K.nun tebligat faslına tev 
fikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Manisa Asliye mahkemesi 
Huhuk dairesinden: 

Manisanın Karaoğlanlı kö
yünde kooperatif katibi İs
mail oğlu Mehmed Lütfinin 
karısı !Saray mahallesinde 
İsmail Hakkı kızı B?hriye 
aralarındaki imtizaçsızlıktan 
ve tagayyüp ettiğirden ko
cası aleyhine açılan boşanma 
davasında Mehmed Lfıtfinin 
ikametgahının meçhul olduğu 
anlaşılmıştır. Tebliğ yerine 
29/4/935 tarihli istidanın da
vetiyenin birer nüshası mah
keme divanhanesine asılmış
tır. Mahkeme günü olan 
15171935 Pazartesi günü saat 
11 de Manisa asliye hukuk 
mahkemesine gelmesi veya 
vekil göndermezse gıyaben 
muhakemenin bakılacağı 
ilan olunur. 199A 

Yamanlar 
K.anıpı 5 Lenınnızda 

açılıyor 
DAG VE ÇAM HAVASI 
UCUZ VE BOL YAMEK 

ıvı su 
Bu yıl her yıldan daha 

üstün bir ilerleme var, yol 
daha mükemmel, kamp ile 
Karşıyaka arasında munta-
zam kaptı kaçtı servısı, 
dört defa yamak yatıp kal
mak dahil günde bir liradır. 
Şimdiden Beyler sokağındaki 
dispanserimize müracaat edi
niz, fırsab kafınnquuz. 1971 
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ÇAKICI EFE 

-17 -

Çakıcı Efe, Gökdeliyi bıraktı 
düğün yapmağa gitti 

- 8 - Değirmenci kızı Ma,yt 
ÇAKICI EFE RUMLARI Çakıc efenin bu sözlerinde' 

SEVER MiYDİ ? hiçbir şey anlamadı. Halt' 
Aydın ve Sökede, Çinede biıaz da " düğün var ,, cilJll' 

Çakıcı efe hakkında bay lesini " harb var " dan kini' 
Raşid Yılmaz namına tetki- ye sandı! 
kikat yapan arkadaşlardan Çakıcı Maryanın hiçbir şe1 
bay E. L. Çakıcı efenin da- anlamadığını hissetti ve: 
ha çocuk iken cemaat mek- - Doğru, dedi. Şu and• 
tehi hocalığı yapan bir pa- çoh büyük bir sevinç içinde' 
pasın Çakıcının üzerinde çok yim. Bu sevinçli zamandl 
nüfuz yaptığını bildirmişti. elim kana bulaştırmak iste" 
Bu rivayet tek değildir. Ça- miyorum. 
kıcı efenin Rumlara karşı - Fakat ne oluyor efe 
dini bir kin beşlemediği, bana da bildirir misin?~ 
Rumlar aleyhine milli bir - Ha... Sana anlatmadıo:ı· 
dava da takib etmediği aşi- Şu üç gün içinde iki dügilO 
kardır. olacak. Yataklardan Hayidl 

Vakıa, Çakıcı efe rum çe- haber verdi. Beni bekbyor' 
telerine karşı amansız bir larmış. Hep beraber gidelidl· 
mücadele açmış ve pek çok Gökdelinin işine de soor• 
rum eşkıyasını - ki bunları- bakarız. 
da o zamanki hükumet iza·· - Tuhaf tesadüf.. Çete 
leden acizdi - mahvetmişti. üzerine ateşe duğru gimege 
Fakat çakıcının elinden ar hazırlanırke, dilğüne hem de 
navudların ne çektiğini o za- çifte düğüne fgitmek .. CiddeO 
manları görmüş olanlar bilir tuhaf tesadüf. Düğiinler ne" 
ler. Kendisi gibi efelerden rede?. . 
olan çetelere karşı da mer - Birisi Beşparmak da• 
hametsiz idi. ğı köylerinde, öteki de Ba" 

Çakıcının icraatı ile husu- yındal.. 
si hayat ve duyguları ara -Bayındıra mıl beşparma~ 
sındaki farkı nazarı dikkate dağını bu veya başka bir dl' 
alırsak, Çakıcı efenin rum ğın köylerini anlanm. amma.• 
unsuru ile ve bazı rumlarle Bayındır bir kasabadır; biS 
derin denecek derecede bir kasabanın içine mi gireceğil· 
münasebet ve hususiyeti de - Tabii. .. Her vakıl eli" 
kabul olunabilir. mizde silih doiasmıyacağızy•· 

Esasen bi~im Eğe mıntaka- Bazı bazı da insanlar ara"' 
dahilindeki göcebe aşiret veya sında eğlenmek lizımdır. 

obalar, Tahtacı denilen bir kı- - Fakat... Zabtiyeler ... 
sım halk arasında bundan - Adam sen de· .. Çakıcı 
20 - 25 sene evvel tetkikatta efe eğlendiği vakit,'J herkel 
bulunmuş İzmir öğretmenle
rinden bir zat, bunların Alevi 
olduklarını anlamakla bera
ber hepsinde de gizli olarak 
İsaya, hatta İsanın Havvari
lerine ait Rum ressamlan 
tarafından yapılmış yağlı 
boya levhalar görmüştü! 

Bu kadarcık malumat ve 
mütalaadan sonra, bir gene 
Çakıcı macarasına dönelim: 

* • • 
Çakıcının kızanları Kamalı 

çetesi üzerine yürümek için 
hazırlanırlarken Gürcülerden 
bir kızan gene koşarak gel
di; Çakıcı, kızan daha yak
laşmadan uzaktan seslendi : 

- Hey delikanlı . . . Ne 
uar? Biye bağırdı. 

- Efem, bir mektub ge-
tiri yorum. 

- Hele getir de görelim. 
Çadıcı, gözcü kızanın ge

tirdiği mektubu aldı, açtı ve 
okudu; ve bütün kızanlan

lara: 
- Hey ... Dedi. Gökdeliye 

üç gün daha yaşamak ka
derinde yazılı imiş .. 

M~rya hayret içinde kaldı 
ve: 

- Ne diyorsun efem?. 
Vazgeçiyor musun? .. 

- Vazgeçmek mi? Allah 
göstermesin. Biz harbe hazır 
Janırken bizi düğüne davet 
ediyorlar. Davete icabet efe 
lik pmchr 1 

ona hürmete me:>burdur. 
- Madem tehlike yok.Gi

delim efem! .. 
Çakıbı efe çetesi yol• 

düzeldi. 
Çakıcı Efe çetesi yol ni" 

zamı şöyle idi: 
Çakıcının saç eli olan Hacı 

Mustafa bir kurşun abıDI 

arkadan giderdi. Bu Hacı 
Mustafa, cidden yaman bir 
herifti. Kurnazdı, zeki idi, 
atıC: idi, Çakıcıya çok sadık 
idi ! Bunun için pişdarlık 
kendisine verilmişti. 

Çakıcı efe asıl kuvvetle 
- ki ekseriya 2 - 3 kızandao 
ibaret olurdu - ortadan gi
derdi. 

Arkadan da yine bir kur
şun atımı geriden iki kızaO 
gelirdi. Bu tertip sayesinde 
Çakıcıyı gafil bastırmak he
men hiç mümkün olmamıtt ! 

( Arka11 var ) 

•• 
60kadar 

Avuçlar dolusu para ver
mekle bir aile blitçeıi ıene" 

lik mühim bir yekün tutmak: 
ta olan elektrik ampulleriol 
Şemsi Hakikat Ucuzluk Ser"' 
gisi getirmif tir. • 

Her ıeyde olduğu gibi 
elektrik ampullerinde de ucoJ 
luk rekorunu kırdı. S Mudi"' 
dan 60 muma kadar IJelı 
marka ampuller 25 kUl'UftuJ'' 

fUMUU ~ad ~-· 



Sahife 3 - ( Halkın Sesi ) 5 TEMMUZ 

r.:=::~::::::;ı 1 Diyojen gibi elinize. b!r fener alarak dolaşmağa lüzum 1 
m .,yok; "ŞAHSİYETİNiZi BELİRTECEK,, en eyi elbiseyi ~ 

~· HM&:T ZEKi ye~ . ~ 
• diktirebilirsiniz. Her gün önünden gelip geçiyorsunuz. ~ 
• En yeni modelleri görmek için bir defa uğrayınız. ~ 
~ ~ - ~ t] KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA ~·: m ~ 
~~~p 'llllll'~IUfl'"llnı:ııı•ııın~rıı•"tn'"r:J"~~-~~"' ,.~-~~ı.-.:~ı.r:-Q ••••• •• • •oı>tt««•o•o : : lıb -.•r1-. fil~ lıJoiiıfllıJdfl • •1ıınııllıb:i&:!ı il Jı ıd-. ~" ~" ~-- ~" ~'1 ~-- :.1'1 ~'1 fl"4flr:..•.s 

BLAK FLAG 
BOCEKLERI OLDÜRÜR 

les mouches, moustlquee, c•f•rd•, fourmı., pun•iees, puces 
et to1:s; cutrea inc&ct •• pe m ici•ux lnetantaniıment! Son em
' · '~ı,; ~;ı'l t!,r.aer ... ıı r.e tecbo pas ... no lafasa ::uc~n• odeur. 

1 7 'fflf{,l!lfı 

UMUM 

Ed. Co 
DEPOSU: 

son aleti 
2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 

-.=-_:~_-.;.Qlm ........... llBmliiiim ...................... JMm!M* ...... ~H~JLD-•::.'111 .. FEtl .............. ~ .. aJ•tAll~Am&r.:F~.,.... ...... . 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilatı 

Y eni 
çeşitleri 

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

Şenısi Hakikat 

Ucuzluk S • • nden 
ergısı alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Jl'iatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık '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 

Satışlarımız her vakıt nnıhayyerdir 

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

.~**~*·~~t:i::Jt:JI~~~ 
~ TA yy ARE SİNEMASI 13~~iD 

I BUGÜN 
En büyük sinema artistJerinin temsil ettikleri 

1 · Lucien ~~~o~~~!! K~!~e v~budian 
~ tarafından oynanan hissi bir facia 

~ Ar!JB~Jd ~atueri! !rPuo !e ~nl !.!Ln ~ bilyük şarkılı komedisi 

jj SEANS SAATLARI 
.M Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 
~~~~~~-

MÜJDE 

Çeşme Ilıca ve Plajlan se-
ferleri başladı 

Yu•• KSEL RAKISI Hergün Barut Hanından hareket saatJan: 6,30 • 7,30 _ 
aı 8,30 yalnız pazar günü gidip gelme ilcreti 1 SO;_k11111ftur. 

Saysı değer yurddaşlar . Ayrıca Jazla malumat almak,.. istiyenler her zaman ' 3314 

T~AŞ BIÇA • 

HALK: Traş bıçağını ve makinalarını her satıcıdan İsrarla Az zaman zarfında Kabadayı ve 2948 Telefon numaralarına müracaat edebilirler. 

HALK: Tarraayşınbızıç.ag-ı d l - d b k b. k k d ••ks 1 • t• BiLET SATIŞ YERi: lzmirde Barut Hanında Necmi ayarın a ve ucuz ugun a aş a ır a a ar yu e mış ır 
bıçak yoktur. r ısı Livantalı lbrahimden biletlerinizi temin edersiniz. 

HALK: Traş . ~1ıçağı ince İsveç ç~Hğ;oden yapılmış ve fi1,ılıılıılırtımJıaırtmnJ~ilıllll!ııdQ!ııltııı1Diıı J: iılııııllbııılıılıııltıııllbııııllı•dbıılııılıdlıil BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 
tanesı 100 ,, paradır ... . . ~ ~- * • * 

HALK: Traş bıçağını kullanan bir daha başka bıçak aramaz j F...lektrıklı tranıvay deposu karşısında ~ fi E b S F • 
HALK: Traş bıçağı ile :binlerce halk tıraş oluyor bundan ~ G u·· z E L y A L 1 ~ m ezacı aşı • ent 

bir tane alan bır daha başka bıçak aramaz. ~ , iit ~ • A' u 
PARASIZ: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer ~ Denı·z B 1 A ld r; e ~~ J' 

. tane almalarını rica ederiz. . . 4' anyo an çı ı .. m ~~ 
UMUM: deposu lstanbul Marpuçcular Yarım Şışecı han No.1 @ ı· · B J d" · · h t- ] ·· 1 h" 11; r!J 
ZM R D S 1 H K·ı· ·ı N 6 .a znıır e e ıvesının er uru sı 1 ı ve &ı.. ~ • , = eposu u u an • ımcı er o. ~ .., fi!!" m L 

% @I fenni şartları haiz ve 124 odayı havi, kadın~ m osyonu 
'Ucuzluk Göç 3 ve erkek banyoları bu mevsim için açıl- S ·: Bugünden itibaren sayğıh 
R k ~ ... .. . ~ . . ~ nuştır. ~ : İzmirlilerin emirlerine hazırdır 

e oru Say~n mu terıl< rımın1 ~ Halka~ınar D T • t VARDIR it ..,• M AN u L v A pek ha-
lzmirde Çivici hamamı kar- dıkkat nazarına 4 suyu ıle uş esısa 1 ! .... . . 

d H ft · k - d 41 .k h .. 1.. . . h b b . d·ı . . w "' fıf ve devamlı ınce kokusu ıısın a a anı so oagın a B 1 1 d k. t _ 4§1 Elektrı , er tur u ıstıra at es a ı temın e ı mıştır 1aı. • k 
1 3 numaralı foto Bilgili mü- acı ar a ı saa cı maga- ·~ l!ill' ~ ile en müş ü müşterini bile 

kemmel retuşlu vesika" foto- zamı Yolbedesteninde 43 No. Ct Fiatlar Ucuzdur S ~-: hayran 'edecek kıy=nettedir.] 
grafını (30) 6 kartpostal 75 Bidayet h~nı ağzındaki ~ağ aza ı~·••'lllUll'1J 'J '1''1''1'1Pilllllll'ıı:ıııı111·"1'11111J1••1'11• ··~ :• 
kuruşa çıkarmaktadır. ya nakldtim. En ucnz fıatJarla Ok J M •• •d .. • M A N U L y A 
Ağrandizman kara kalem saat almak veya saatlarını Ur arımıza UJ e ~ 

Yag" Iı - boya işleri ve tablular • . . . . E 
lı d · d tamir etmek isti yen müşteri- ., •) f ] k kJ J b k J 1 abnnıza getireme iğinız e- ·>- say a ı .. re .. n _ ı ve resını ı ır ap a .. •. taklid edilemiyecektir. For-r d h l kta lerimin bu yeni mag-azamı da l k t J ] 
ece e e vaen yapıma - sus u ı ap ar ya nız "'• mulü gizlidir. dır. Bir ziyaret, kanaat getir şereflendirmelerini yalvannm. 

llıeğe kafidir. 1-l5 Tamirat teminatlı olup 100 Paraya : Eczacı başının diğer 

Teerübeli 
Bir muhasib iş arıyor 

Hesap ve idare işlerinde 
hliyük tecrübeler g'örmüş, 
llıtiteaddid memuriyetler ver
liaiı bir zat mUtevazi bir ma
'tla it aramaktadır. 

(Hallwa Sesi) idarehanesi-

muallim, zabitan, memurin ve Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevzuu tarihi ha- * kokuları kadar seve-
talebeye tamirat yüzde 20 kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: cek t 1 d. d k . 
iskontoludır. - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuş, a { ır e ece Si

- 2 Alemdaar ve fesi ve püskül ihtilili, Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccahhtır. 

(HiSAR CAMI) 

Y olbedesteninde 
43 No. saatçı 

- 3 Sarayda Rum kızları, 
- 4 Boğazlanan Sadraza, 
- 5 İstemezüüük. 

M.Depo 
- 6 Kanlı Kılıç 
- 7 Kanuni sultan Süleymanın bir aşk macerası. S. Ferit ifa . . 

-'!!.- -
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Pariste yok edilen genç kızı 
İstanbullu bir paşa mı öldürdü? 

oo~~~~~~~~~~-

( Halkın 3eai J 

1 SOFYADA 

5 TEMMUZ 

,,Türk Kuşu 
Av,·upaya sekiz tal 

yolluyor 
F RAN SA POLİSİNİ AYLARCA MES
GUL EDEN ESRARENGİZ HADİSE

NİN İCYÜZÜ NE İMIS ? 
Göcmen Akını 

' ~--------------0000~--~-----------
Bir casus şebe-

Ankara (Özel) - Bti 
Türk gediğine yaymak 
muallim yetiştirmek için T 
Hava kurumu tarafın 
Türk Kuşu Sovyet Rusya 
gelen iki mütahassısın i 
resinde muvaffakiyetli 
malarına devam ediyor. 

-4- Romanyadan yurda Bu yıl 
30.000 

kesi yakalandı 
- Hep sizin yanınızda mı 

kaldı? 
- Evet .. Yorgundu, ben

den bir veya iki saat kadar 
bir kanepede istirahat müsa 
adesi istedi; bekle biraz ... 

- Size kim hizmet edi
yordu? 

- Ben kendim... Dairem
de bir misafiri ağırlıyacak 
likör ve sairem her zaman 
mevcuddur. 

Paşa, bu sözleri söylerken, 
tahkıkat hakimine manalı, 
manalı gülümsedi. Öyle ya ... 
Bekir ve bir zevk adamı 
değil midi? Bu gibiler, ekse
riyetle kendi işlerini kendi
leri görürler ! 

- Fakat, Miya ile otel
den çıkarken nasıl oldu da 
emrinize hazır bir taksi bu
labildiniz?. 

- Tesadüf, maamafih te
lefon da etmek her zaman 
rnnmkün! 

- Siz diyorsunuz ki mat
mazel Miyayı Klişi meyda
nında, yani matmazelin apar
bmanına 200 •metre mesafe
de isdirdiniz .. Neden kapı
sıne kadar götürmediniz?. 

- Fakat mösyö unutma
malısınız ki bu hususta hiç 
bir mecburiyetim yoktu. F n 
nihayet Miya bir orta kadı
mndan başka bir şey değil
di ki .. 

- Şoför de henüz bulun
madı ... 
- Bu da isbat ederki otomo 

bile bir ceset bindirilmiş de
jildi! Yoksa... Şimdiye ka
dar size çoktan müracaat 
etmiş bulunurdu. 

- Mamafih 9 bar kadının 
hakkınızdaki isnatları redde
deceğinizi samıyorum: 

- Aziz mösyöm.. Bunla
nn bu işte bir alaka ve 
kıymeti yoktur! 

- Fakat bunlar hakkmız
menfi bir kanaat verecek 
ıeyler. 

- Bir katil hadisesini tes
bite pek az yarayan şeyler, 
deği mi? Odada ceset yok! 

Bu cesedi ben ne yapabi
lirdim? Hem tasavvur ediniz 
katil hadisesi tenha bir mu
hitte, bir villada değil, şehir
de hususi bir evde de değil, 
Parisin göbeğinde en işlek 
bir muhitin~e yapıhyor. 

- Öldürür ve sonra .... 
- Neden? Bunda fayda 

ve maksat ne olabilir?.. Bir 
siğara kabul buyurulur mu?. 

- Mersı! 
Paıa, lüks tabakasından 

bir tane siğara çıkardı ve 
kendisine •mahsus bir vazi
yetlerle yakt~ ve siğarasının 
dumanların1 seyre daldı. 

M. Forjenin bir kadm elini 
andıran beyaz elile önündeki 
kiğıtları asabi bir halle ka
ftfhnyordu. 

Bu son tahkikat idi; eğer 
bu tahkikatından da müsbit 
bir netice, paşayı itham ede 
cek bir vaziyet elde edil· 
mezse, evrak dosvasına ko
nacak, pap hakkında meni 

İstintak hakimi dalgın bir 
tavurla: 

- Siziııle beraber otele 
gelmiş olan dostlarınıza hangi 
barda rast geldiniz? Diye 
sordu. 

- Zannımca Kristal bar
da ... 

- Fakat o akşam sizi ne 
bu barda ne de civardaki 
barlarda gören olmamışbr. 
.l\f üsaade buyurunuz bu dos
tunuz şık miydi? 

- Şüphe yoki.. ki şık idi. 
Aksi nasıl olabilir?. 

- Fransız mı idi?. 
- Zannederim ki Fransız 

idi. 
- Siz morfin kullanır mı

sınız? .. 

- Hay1r .. Vakıa nefsimde 
kötü ahlaklardan mürekkep 
oldukca mükemmel bir ko
liksiyona malikim, inkara ma
hal yok. Fakat bu söyledi
ğiniz kötülük bende yok! 

- Şu halde, nezdinizde 
beş santimetre mikaphk, iğ
nesiz bir şiringa ne için bu
lunuyordu? 

ıı~··q 

h~d 

-( Sonu Yarın )-
111" 111 
~ 

,., .. ,., 
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•• goçmen geliyor 
İstanbul 5 (Özel) - Bul

gar zabitası Sofyada bir ca
sus mevcudunu anlamış ve 
üç kişi tevkif etmiştir. Bu 

Bükreş (Özel) - Bu yıl ı menfaat ve mukadderaboı 
Romanyadan ana vatana 1 çok yakından alakadar eden 
30,000 göçmen gidecektir. bu vadım en az bir zaman- gurub, ecnebi bir devlet liy

hine hizmet eden yreliler
den mürekkebtir. 

Şimdiye kadar göç için kon- da tatbik sahasına koyacağı 
soloslug· u müracaat edenlerin kuvvetle ümid edilmektedir. 

-·--ıuwr---
adedi tahminen 26,270 kişiyi Varlarını ve yoklarını daha o•• zu••r dı•ıerı•z 
bulmuştur. Bunlardan 7262 geçen yıldan satarak bir 
soydaşımız daha geçen yıl- an evvel anayurda kavuş- Yazımızın çokluğundan 
dan mal ve mülklerini sat- mak isteyen soydaşlarımızm ( Hayvanlara benzeyen in-
mışlar ve göçe haz1r bir du- göç hazırlıkları tamamen bit- sanlar ) adlı tefrikamız bu-
rumciadırlar. Geri kalan miştir. gün geçmemiştir, özür dileriz. 
19,008 soydaşımız da ekinle- ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ 

rini topladıktan sonra yani B l k b • • 
SO"lbaharda göç edeceklerdir. u gar a ınesı 

Geçen yıla kadar yurdu-
muza göç eden soydaşları

mız ayrı ayrı pasaport alı
yorlardı Kendilerine büyük 
masraflara mal olan ve yol
suzluklara kapı açan bu 
usulün izalesi için köy köy 
müşterek pasaport verilmesi 
hususundaki Türk teklifini 
Romanya hükumeti esas iti
barile kabul etmiştir. 

Bu hususta Rumen makam
larına emir verilmesi beklen
mektedir, Dost Romanya 
hükumetinin soydaşlarımızın 

,,.~ 

lıoıııl 
ll···•ı 
"4'-1' 

rıııııq 

ı:.dı 

.... --• 
istifa etmek üzere midir ? •• 

lstanbul, 5 (Özel) - Harici borçlar müzakeresinee bir 
muvaffakıyet elde edemediği için isiifa mecburiyetınde ka
lan Bulgar Maliye Nazırı Bay Riaskofun bütün kabineyi de 
istifaya sürükleyeceği kanaatı kuvvetlenmektedir. 

Bir Bulgar kabine buhranına bugünlerde muhakkat naza
rile bakılmaktadır. 
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Erzurumda Atatürk günü bü
yük törenle kutlulandı 

Hava tehlikesi 
Erzurum 4 (A.A) - Halkevi terafından aylardanberi ha

zırlıkları yapılan 3 Temmuz Atatürk günü dün kutlulamış
tır. Şaröay ve bir uğretmen tarafından heyecanlı söylevler 
verilmiştir. Bugünü Türk varlığı ve hayatı üzerindeki öne
mini tamamile kavramış ve benimsemiş olan Erzurumlular 
Atatürk gününü hakiki bir bayram olarak yaşamışlardır. 

~~~------~~~---oo~~~~~--------~-

Kurumda dün bir toplantı yapı 
larak veridler kabul edildi 

Hava tehlikesini önleme 
komitesi dün saat 17 de 
hava kurumu merkezinde 
toplanarak davet edilen yurd-
aşların bir defahk verdik
ierini ve senelik yükenlerini 
kabul et- miştir. 

Şerif Riza helefleri mağa-

Yunan meclisi 
- Baştarafı 1 incide -

yemmın doğrudan doğruya 
Krallık namına bir yemin 
formülü bulunmasmı istemiş 
ve: 

- Burada mevcut mebus
lar, Krallığı getireceğinizi 
vadederek halktan rey almış
lardır. Dahiliye Nazırınm bile 
adamları bu yoldan yürü
müşlerdir. 
Demiş ve sözleri halk fır

kası saflamdanJ: 

zasında çalışan dörtyüz öz 
veren işçilerimiz bir gün ha
va kurumu namına çalışarak 
gündeliklerinin bütününü bı
rakmak suretile yurd borç
landı ödemişlerdir. 

Pamuk mensucd Türk 
&Jnonim şirketini bütün işyar
ları buyruğa göre ayhkları
nın yüzde ikisini kurumumuz 
namına ı kestirmek suretile 
yüsek bir ilği gösterınişter
dir. 

Hava tehlikesini önleme 
komitesinin yurt severlik bor
cunu ödemeğe çağırdığı yud
daşlanmızdan gelemeyenler 
yann (17 den 19 a kadar) 
kurum merkezinde yapılacak 
toplanhya davet edilmişler
dir. 
Çarşanba 4 (A.A.) İlçeye 

beğlı köylerin de bulunduğu 
büyük bir toplatı yapılarak 
hava tehlikesi hakkında izaM 

Öğleden sonra Aziziye mezarlığına gidilerek şehitler 
anılmışbr. Gündüzkü törenden başka gece de şenlikler ya
pılmıştır. 

İki vapur çarptı 150 kişi 
feci surette öldü 

İstanbul 5 (Özel) - - Japan denizlerinde sis yüzünden 
bir deniz müsademesi olmuş ve müsademe yüzünden Midor 
Maru vapuru ikiye bölünmüş ve 3 dakikada batmışbr. 

Vapurun 168 tayfa ve yolcudan yalmz 18 kişi kurtanl
mış ve kahtan da 150 gayıb ve mağruk arasmdadır. 

Yunan donanması Girit sula
rında ne için bulunuyor? 

İstanbul, 5 [Özel) - 1 Mart hadisesi dolayısile Venize
losa merbutiyeti anlaşılan Girit ve Giritliler hakkında Ati
nada tatbik edilen şekillere ve düşünceler, Giritteki asabi
yet ve heyecanı artırmaktadır! 

Giritliler, kraliyet iade ddildiği takdirde hükumeti tam
mamağa karar vermişlerdir. Bu sebeble Giritten kuşkula-n 
makta o!an hükumet, Manevra bahanesile Yunan donanma
sını Girit sularında bulundurmaktadır. 

Mahôm Yunan nazırı B. Moris 
~elaniqe. gelerek teslim oldu 

Türk Kuşunun üyeleri i 
de en kabiliyetli sekiz r 
cin nazari ve ameli bilgil 
ni çoğaltmak ve mutah 
olarak yetişmek ilzere S 
yet Rusyaya gönderil 
kararlaştırınmış ve bu ı 
genç seçilmiştir. isimleri 
!ardır: 

Bayan 1Sabiha 
Amerikan Kolejinden me 
Ankara Liıesi son sınıf 
le besinden Ferit Ziya, S 
mektebi talebesinden 
taf a Ali, Orta mekteb t 
besinden Nurettin Halid, 
şilköy Makisist mektebi 
zunlarından Ali Kadri p 
Muammer Kimil, pilot S 
CemiJ, sivil tayyareci Se 
Neşet Sovyet Rus)'ada o 
yacaklar ve masraflan b 
kurumunca &denecektir. 

Gençler 10 Temmuzda 
reket edeceklerdir. 

Tür ki yeye 
ihracat 

İngiltere Tecim Baka 
4 Haziran 1935 de imza e 
miş olan İngiltere - Ttlr 
tecim anlaşmuı, taıdike 
tizaren 20 Haziran 1935 
itibaren meriyet mev 
konulacağını ilin etmi 
Anlaşmanın sureti neıre 
miştir. 

Anlaşmanın beşinci m 
desi mucibince 20 Ha · 
1935 den sonra TUrki 
ihraç edilecek lnfiliz m 
nnın Tilrkiyeye girebil 
için anlaşmaya bağlı cim 
mal olduğunu g6ıtermek 
re iki nushalık menıe ı 
datnamesi olacak ve 
menşe phadetnameleri 
ret odalan tarafından v 
lerek Tilrkiye konıoloıu 
rafından vize edilmiı 
kcatır., 

Yine anlaıma mucib 
İngiltereye ihraç edilen 
mallarindan 20 Haziran 1 
veya daha sonra tecliy 
lazım gelenlerin ttic 
İngiltere bankalanndan 
ne hususi Sterlin hesa 
yahrılacaktır. Sterlin h 
na alınan paralann 
yetmişi ayrı bir hesaba 
rilecek ve Tilrkiyeye ihr 
yapan tacirlerin matfu 
hasrdilecektir. "Tim 

- Hiçbir vakıt, hiçbir 
vakıt onlara bir teklif yap
madık!. Sadalarile karşılan
mışbr. 

Oldukça gürültüyü mucib 
olan olan bu beyanata ev
vela Dahiliye nazırı Rali ve 
sonra Başvekil Çaldaris ce
vab vermiş ve: 

hat verilmiş üye kaydedil
miştir. Yazılan üye sayısı 
1102 yi bulmuştur. Toplatı
da zehirli gaz tecrübeleri de 
yapılmıştır. 

IST ANBUL 5 (ÖZEL) - 1 Mart Yunan isyanile alaka
dar görülerek Atina divanıharbı tarafından 20 senen kürek 
cezasma makküm edilen ve Arupada bulunmakta olan Ve
nizelos kabineleri Maliye nazırı bay Moris Avrupadan Se
laniğe gelmiş ve Yunan hükğmetine teslim olmuştur. 

Su ve Elek 

- Biz Kraliyet namına 
rey istemedik, Kraliyeti iade 
edeceğiz de demedik. Nutuk 
larımız, programlarımız mey
dandadır. Biz eğer, Kraliyet 
meselesini intibahta esas tut 
muş olsaydık, şu mecliste 
fırkamız M. Mataksas fırkası 
gibi yarım düzine meb'us ile 
haz1r bulunurdu ! Demiştir. 

Neticede, kanunu esasi 
tatil encümeninin yeni vücu-. 

Mersin 4 (A.A.) - Tarsus 
Çukurova fabrikası sahipleri 
Sadık, Sadi, Kara Mehmet 
ve Hasau Hava kurumuna 
12530 lira vermişlerdir. 
~"""""""""""~~"' 
yeminde Cumhuriyet lafzı 
olmadığı gibi mutlakiyet ke
limesi de yoktur. Yunan li
sanında Demokrasi kelimesi
nin hem Cumhuriye hem de 
Meşruti Demokrasi manasmı 
ifade etmesinden iistifade 
edilmiş ve mebuslar halen 
Cumhuriyet veya taçh De-

Hakkmdaki karar gıyaben olduğundan bay Marisin mah
kemesine yeniden başlanacaktır.§ 

Bir otokar 
Tre._ altında 
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GRAF ZEPLiN 
Mevsimin 7inci 

Parçalandı .. 1seferni yapıyor 
İstan~ul 5 (Ôzel) -. Y.ırmı • İstanbul 5 (Ôzel) - Graf 

ameleyı Peşteden cıvar fab- . . 
·k ı d b. · · ··t·· kt Jeplin Fredrıshafen de Rı-rı a ar an ırısıe go urme e 

olan bir otokar, bir virajda yode Jamiroya müteveccihen 
ansızın çıkan bir tren altın- hareket etmiştir. Bu sefer, 
da ezilmiştir. Ameleden beşi kaptan Şiiler komandasında 
ölü on be i de av ır ve a bu mevsimde apılan edinci 

Özel, genel ve bele 
bütçelerinden bu yıl s 
elektrik tesisatı için ••Y 
olan para hakkında ba 
bk bakanlığı bbaybktan 
liimat istemiştir. 

Plinlann da birer ö 
lerinin gönderilmesi bil 
miştir. 

Tele 


