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"topraklarımızın altındaki gömülü naturel ve 
ldusrJ zenginliklerimizi de ele geçirnıeğe baka 
lırn .. Devletin ve ulusun yüzü ovakit gülecektir 

Arşidük Otto Avusturya: Finans 
- ---
tahtına dönmek üzeredir 

Dnnkü tel yazılarında şu ı )erimizi meydana çıkarmak 
'evinç verici haberi okuduk: beş on kelime, beş on İna· 

---------- - --..0000--------------

Bakanlığında 
hırsızlık nasıl 
olmuş? • • •Başbakan ismet lnönü kale ile anlatılamıyacak ka-

'1ardindeki petrol .sahasında dar büyük, parlak bir zafer 
Habsburglann son varisi 9 Temmuzda Viya-
: naya dönecek. Bütün malları iade ediliyor • I 

llaceleme ve araştırmalarına elde etmek demek olacaktır. 
'-tladı. Ulusumuz, hükumetimizin 
Uzmanları birer birer din- yapacağı yeüilik, medeniyet 

Viyana 5 (Özel) - Habs- nunlann ortadan kaldırılması il diyevinde Habsburg mesele-
burg hanedanı örkünlerini için olan kakara dokunulmuş sindeki Fransız siyasasının, 

Ld. ı d 1 ' ve ulusal müdafaa ioıı.lerinde • ı, petro amar annın bu- " 
'-anduğu yerleri gezdi, gördü elindeıı gelen her özveriden 

Avusturyadan sürgün ederek o!duğu sanılıyor. küçük anlaşmasının bu me-

~t bu işle çok bilyOk bir çekinmemiştir ve çekinmiye-
mal ve mülklerini alaıa ka- Bay Lavalın 15 Marttaki seledeki siyasasının eşi oldu-

İlgi göstererek .:ğraştıf" cektir. İşte bunun içindir ki 
n unun ortadan kaldırılması ğunu hatırlatan yetkili kim-
hakkındaki yeni kanun çıka- Loid CorC seler Fransanın bu alandaki 

i topraklarımızın altında gömü· 
Bizi bu haber kadar sevin- lü ulusal zenginliklerimizi, 

diren pek az duyuk ve bilit çok degerli hazinelerimizi 
~•-ısında bubınduk. 

nlmıştır. Avusturya - Macar 
1 tahtının varisi olan ArtidUk 

Otto 9 Temmuzda Viyanaya 
dönebilecektir. Habsburg aile 
si örkilnleri, değeri iki mil
yara varan mal ve mlllklerine 
sahip olacaklardır. 

durumunun degişmeni oldu-
gen e sahnede ğunu söyliyorlar. 

Yeni bir parti kurarak Paris (Ö.D) - Avusturya 
- Y meydana çakarak devletin 
Kurtarıcı ve yapİcı devri- büyüklnğü ve·ulusun refahını 

!bini her giln bir az daha bakımından devletin, milletin 

Başbakan vekili Prens Stah-
suJ h için çalışacakmış rembergin apansız Venediğe 

vardığı bildiriliyor. İyi duyuk 
alan çevirenlerin bildirildiği· 'rtan bir kuvvet ve inanla de yüzünü güldürecektir. 

laaşarmaja, tamamlamaia Baıbakanımızın bu işte 
Çahf&D ve yapbjı ve başar- gCSsterdiği kıvanç verici ilgiyi 
dıjı her işde dıı kapitallere sevinç ve gCSğsü kabartması 
ti açmağa ahflDIJu bir ulus ile anmağı bir borç bulduk. 
•e devlet için uluaal define- SIRRI SANLI 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Habeş - ltalyan 

Paris 5 (A.A) Bay Laval 
ile bay Spalaikoviç arasında 
görüşmede Avuaturyanın 
Habsburg hanidanına ait ka• 

Savaşı 
------------- ...... ---- ---------

tık bunun önünü almağa imkan olmıyacak 
talyanın hazırlıkları duyulanların üstündedir 

Londra (Radyo) - lngiliz ı redilen adetten çok daha İtalyan askerlerinin manevi-
'aaetelerinin Adiı Ababa· 1 fazladır. Yakın günleıde, İtal yatı kırılmıştır. Askerlerden 
4-n aldıkları duyuklara g&re ya harbe baılıyacağı için bil veva hastalığına tutulanlar 
lfat»e, imparatoru bundan tün unsurlar hazırlamıştır. olmuştur. Bunun üzerine as-
~İr lalddet evYel Habeşistan İtalya, Habeşistan kıtası- kerleri'l bir kısmı İtalyaya 
t.rafından •İparif edilen si-- gönderilmiştir. 
luııan gönde~ek istemiyen İtalyan sevkiyat gemileri, 
kelc..fka, Danımarka, Çekos- dönüşte ... ~mübim bir adedi LOİD CORC 
luvakya ve lngiltere hükii- bulan askerleri alıp ıtalyaya Londra, [Radyo) - Lon-
lbetleri nezdinde protestoda götürmektedirler. Bununla drada toplanan barış kongre-
buıunmuştur. beraber, İtalya hükumeti, sinde Loid Corc faal siyasal 

Bu hükumetler Habeşista Eritre kıtasına bir hayli dok hayata girmeğe karar verdi-
llın sava- hazırlaodıaım ve tor göndermek suretile bata ğini resmen bildirmiştir. 
L .,.. • Loid Corc bu münasebet-
Qllnu uluslar sosyetesi anlaş- lığa karşı lizım gelen tedbir le demiştir ki: 
'basına muhalif olduğunu ile ler almaktadır. "- Yeni bir parti yapmak 
li ıürerek silahlan ğönder- Bu ameleler, bütün bu mu- istiyordum. Partimizin Parla-
-.ek iıtememic:lerdir. azzam sevkiyata rağmen, ... i mentoya gönderedeği mebus-

londra (Radyo) - Adis talyan-Habeş harbinin sene- lar sulhu ve iktısadi sağlam-
~babadan alınan duyuldara lerce süreceğini söylemekte- lığı temine çalışacaklardır.,, 
t6re Habeş bükümeti avru- dirler. Siyasal mahafiJde Loid 
k d~vletlrinin ltaJyaya eyi Çünki Habeşlilercie garek Corcun hükumeti ele alacak 
Hr~k için Habşistan si- na büyük Gnem vermektedir. olan hazırlıkları yapmişlardır. kadar kuvvetli bir parti kur-
'-Jı söndermek iıtemedikle- İtalyanın ekonomik, finansel (Sonu 4 üncüde) mıyacağı kanaatı vardır. 
'11YWrak, bundan sonra bü- duyumu ziyadesile gergindir. 12 E E E B S E E 
tGft silah ve cephanelerini Habeşistan kıtasım istila et- A l h •• k A t • 
'-1\lalar sosyetesine dahil ol- mekle maddi faycialar elde man u ume l 
lllıyan Japonyadan getirmege edecektir. 
~lrar vermiıtir. Bu ameleler, Eirtrede gör-
Vaşington 5 (A.A) - Dev· dükleri hakikatleri beyan et-
~ adamlannın söylediklerine mektedirler: Eritrede ordu-
llt)' Hull Habq imparatoru- nun beslenmesi ve su bulun-
ll\an baıvurmasına verilecek ma11 1güçtü, çünkü yollar iş-
te•ab iyice dişlln&lerek ha- lenmemişlerdir. 
~laanacakbr. Harp için lizım olan yollan 
IC.bire (Ô.D) - El Abram Mısır ameleleri yapacaklardı. 

tlaetui yazıyor : Fakat Mısır hük6meti, Mısır 
Eritre kıtasında çahıan amelelerinin Habeı kıtaıına 

'-e!eleriD bir kısmı Kahire- gitmelerini yasak ettiğinden 
d6-.titt6r. Bunlar İtlayanın bu it "epeyce zaman için ge-
"-1 buarlıkJarı hakkında ri kalmıftır. 
'1ıe11ali duyuklar vermiflerdir. Amelelerin verdikleri haber-
i.._ ~u ameleler diyorlar ki: lere göre Eritrede bütnn kon-
~-- stlel aeYkıyatuaın forlann ebilmesi ve ııca· 

·yeti, aeua buılUDda -. p plcletlemaei dolaJllİle 

Fransız - Sovyet anlaşması 
izahat istiyor hakkında 

Londra 5 (A.A) -Alman- da Lokarno anlaşmasının 
ya hükumeti Fransız-Sovyet imzalayan devletlerin ddşün-
anlaşması hakkında İngilte- celerini öğrenmek istemişti. 
reden izahat istemişti. Sanıldığına göre lngiliz 

İngiliz bükiımetinin cevabı cevabında bu iki anlaşma ara-
bugün ·Londradaki Alman sında hiç bir karşıtlık (tezat) 
büyük elçiliğine verilmiştir. olmadığı fikri ileri sürülmek-
Habrlardadır ki, Almanya tedir. Londrada düşünüdüğü-
Fransız-Sovyet anlaımasının ne göıe bundan böyle Al-
Lokarno anlaşmasile bağdan- menyanın bir doğu Avrµpası 
ması (teklif edilmesi) müm- anlaşmasına girmesını sağ-
kin olup olmıyacap hakkın· lamak kolay olmıyacaktır. 

ne göre, bu göret Habsburg 
ların Avusturyaya dönmeleri Finana bakam 
işile ilgilidir. Avusturya vis FUAT AÔRALI 
Jaosölyesi bunun üzerinde Ankara S (A.A) - iç it· 
ltalya dış işleri müsteıarı B. )eri bakanlığı buın general 
Suviç iİe götiişecektir. direktörlüğünden: 
ARŞİDÜK OTTO NE DİYOR Maliye bakanlığında yapı· 

Bürksel 5 (Özel) - Roy- lan bir hırsızlık hakkında 
ter ajanaınm bir aytarına di- bazı gazetelerde g&rllen ve 
yevde bulunan Arşidük Otto birbirine uymıyan haberlerin 
Habsburg hanedanının yeni- iç yüzü ve doğrusu şudur: 
den Avusturya tahtına geti- Finans genel direkt&rlltl· 
rilmeai için görüşüler yapıl- nün masası üzerine bir zarf 
yapılmakta olduğunu kabul içinde ve sahsa ait olan bir 
etmiş, ancak bütün hrkalar miktar para bir odaca tara• 
tarafından tamam ile onan- fından alınmıştır. Para bulan 
madıkca Avusturyaya döne- muş, suçlu odacı aclliyeOe 
bileceğini ilave eylemiştir. verilmittir· 

s mı a a a m m • 
HAYVANLARA BENZEYEN iNSANLAR 

VE 

Yanm adamlar nasıl 
yaşar, nasıl severler 

-5-
Siz Meriyi biran evvel ev

lendirmeğe bakınız. Belki 
Margaritanın evlilik boşuna 
gider de ömrünüd sonuna 
kadar bekar kalmaktan vaz
geçer! dedim. 

Bu nasihatım üzerine ha-
reket etmezler, veya Marga· 
rita evlenmek ısrar eder ve 
Meri de mutlaka evlenirse .. 
Vaziyet ne kadar feci ola
caktır, değil mi? 

* •• 
Beşinci hilkat garibesini de 

bir kaç ay sonra, .. Marsilyada 
gördüm. Bana Sen Janda 
"Karlı bir iş" olduğunu bil
dirdikleri zaman hemen koş
tum. Ben artık hilkat gari
beleri mütehassısı, meraklısı 
olmuştum. 

Burada karonık denecek 
kadar ziysız bir odada. dul 
bir kadın bize: 

- Görecegsiniz. toronum 
yüzünden milyonlar kazana
caksınız. 28 yaşında olduğu 
halde ancak 16 kilo ağırlık
tadır. Bacaklan kliçlik ve bir 
parmak gibi incedir. Fakat 

bazuları kurfun gibidir. Ay
ni zamanda açık giz ve ze· 
kidir. 

Dedi. Bizde: 
- Pekili... Getir de 11- .. 

relim!. Dedik. 
Bulunduğumuz yan karma

lık odanın bir ka,eaincle bir 
çocuk karyolası vardı. Oaeri 
örtölü idi. Koca mart ba 6r 
tüyü kaldırd, içindekini kork 
masın diye yavqca dlıtil 1 

Bunun üzerine koca karı
nın 28 yaşında olan 16 kilo 
ağırlığındaki torun1111a gir .. 
dük. 

Çok biçimıiz bir mahluk· 
tu; o kadr ki fimdi karilere 
tarif kuvvetine bile malik 
değilim! 

- Aman hanımajım •• Bu-
- Sonu 2 incide -

BAŞBAKAN 
Siirte vardı 
Sürt, S (A.A) - Bqba

kan ismet inanı bUflln Silrte 
lelmİftir· 
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- 97 - ı~~Y~~, - Başta.rafı 1 irıcide -
İngiliz neferleri, gönıleklerinin dik.iş yerlerine ı bu ne yapalım, biz? Bu bir nin tetkik merakın• dtıŞtük
sıralanmış olan bitleri birer birer eziyorlardı! acibe!.: . . ten •~nt'l, nerede bir acibe-
~ 6nde, 0 arkada Arab 

1 
Her nefer gömleginin dikiş e daha f~zla du~madtk, n'in mevcudunu haber aldım-

·b· b. b. · k l · 1 1 ıa... bu evden çıktık .. Benı bura- sa oraya gittim ve srarib 
ıaça gı ı ır ırıne anşmış 1 yer erıne sıra anmış o an ·oır- . • 
olan gizli yollardan geçiyo• leri birer birer baş parmağı ya .ıetırmış olan arkadaşım mahluku glrdilrn. 
na. Gurog özetleme yerine ile işaret parmagı arasına yolda: Kanaabm, bu mahlukların 
B Sık t · - Kusura bakmayınıı. kendilerilıe mahsui bir tluy• uşez tabyesine, Kereviz ış ırıp ezıyor. 
derey., batta " Ulusal cad- Hava öyle aıcak ki bütiln Her aradığınız matl6ba mu- gu ve düşünceleri ol<luğu 
de • dediğimiz ölüm cadde- Boğaz bütün ya~ımada bu- favvık çıkamaz. Demek mec- merkeıdedit. 
sine gittik. Fakat bu kor- nalmış.! uyuyor. 1 ekrar Boğa- buriyetinde kaldı. Hatta cliyebillritn ki mev-

k . . . za dogru yollandık. Yolda Duğru bir mütelb. cud dört ırktanda barit blr 
unı caddeyı geçmedık. Hıç t d""f tt•Y• · b. F b ' 

~::..ı d b b .. esa u e ıgımız ır ransız · Ben bu hilkat gari eleri- ırk demektirı 
U1111enme en u ogucu sı- b' b t ·ı· d · 

k U d . . I ın aşısına ngı ız enaz za- '!JRt -5---
ca. Y~ ar a ılerhyerek n- bitini takdim ettim. Binbaşı •• Roza l 
giliilenn. ~ıntakasın~. gel~ı~. berbat bir şive ile bir iki BUKREŞTE 
Burada ısımler .lngılızce. ıdı. kelime fngilizce mmldandı. • • "' 
Okıford caddesı ve saıre .. Benim tavassut ve tercüman- Jçtımal rezalet 
Ateı hattına kadar dayan- lığıma muhtac olmadığını · . , · ,. , . d 
clık. Kanlı muharebelerle gösterdiği için pek memnun 1 lkı samımı ... öst- oslu-
aabtedilmiı olan Türk siper- ve mağrurdu. Yanlış İngiliz- 1 ga hainlik- doğan ço-
lerine giden daracık bir gizli casile s~rdu: I cuk- imzasız n1ektup;... 
yoldan geçiyoruz. Bu hen- . ( Arkası var ) İ d ll ! 
dek yol derin değildir. ---- - - - - 1 oe o 

Boynuz, ikide birde hen- Tahsili yerinde Meşhur meseldir: Osmanlı 
de;in iki tarafındaki otların G . . impratorlugunda e.raziye Ro-
arumdan dıtarı çık.ıyor. Et- enç bır kız ış arıyor manyada da kadına sahip 
rafta, lngiiiz mektulleri uzan Yazıcılık, kasadarlık ve olmak ttıümkün degildir. Buk-
mıı yabyor. Burada sinekler satıcılık ~apmak istiyen bir reşte son çıkan bir ictimai 
•-t ... u:mn ki 1 il · · genç kız ış arıyor. rezalet bu darbımesele yeni 
vTKi •- on an e enmız I . 
le kova kova, yilzümüüü güç daranemıze müracaat. bir meseledir. 
koruyoruz. ( D: 10) 1 Miralay Goskesku ve bin-

Bu daracık geçitte bir çey başı Timiçeku samimi iki 
rek yilrildik. Ara sıra, hen- Müzayede ile dosttur. Fakat son zamanlar 
değin iki tarafına dirsekleri- da bu_samiyet bozulmuş ve 
mizi dayayarak vücutlarımızı Fevkalade miralay binbaşinin çok güzeı 
~an çekiyoruz. Yanımdaki S t kansına işık olmuştur. 
lnguiz hiç durmadan sualler 8 iŞ Timiçekunun dışanda bu-
aoruyor. ileri hatların bir Acele yolculuk dolayısile luuduğu bir sırada bu müna 
plinını yapmak istiyor. Bü- önümüdeki pazar günü öğle- sebet iyice ilerlemiş ve ka-
tin ıiberleri, hendekleri, den evvel saat onda Karşı· dın gebe kalmıştır. 
fizli yollan numaralarile öğ- yaka Sahil buyu Fahreddin Vakit gelince, binbaşının 
renmek iatiyar. paşa caddesi eski bay Osman kansı Bükreş civarında bir 

Kendiaine, Seddilbahire gazinosu ilerisinde 68 sayı- köyde doğurmuş ve a(zaman 
yeni çıkaralmıt ve orada bek- lı evde iki maruf aileye aid sonra kocası da:dönmüştür. 
lemekte olan takviye kıt' a- bir çok lüks ve nadide mo- Çocuk köyde süt ana~a 
lannı buraya getimek vazi- bilyalar bilmüzayede satıla- büyüye dursun, hadise de 
fe•İ verilmit imiş. Deniz za- caktır. Bükreşte mayalanmağa bat· 

Satılacak eşyalar meyanın· 1 t B' b T' · ek bib b6tün bu kıt'atı muhte- amış ır. ın ası ımıç u 
da gayet lüks aynalı oda b" .. · · b" k b lif aidi yollardun ayni za- ır gun ımzasız ır me u 

• takımı, mavundan mamul 1 b d k manda atet hattına sürmek a mış ve un a arısının sa-
büfe, 8 adet maroken iskem- d k t 1 v d"kk t• istiyor. Kısaca vaziyeti ken· a a sız ıgına nazarı ı a ı 

~ r; laJ. O le, anahtarlı Kare yemek çekilmişti ! 
aa.IDe an ttım. hem beni J t k 1 tu 
t'!._"I., masas ' gaye şı ayna 1 - Kansının iffet ve sadaka-

GIDllyo hem diirbünü ile et- valet, Almanyadan hususi 
afı tına son derecede emin olan 

r gCizden geçiriyordu. Bu- getirilme yeni bir halde Hilse 
__ tı._ k Timiçeku bu iftira (!?) mek-
ramn, IUIZ ve asvetli top- markalı üç petallı Piyano ve 

~' d tubunu yırtıp atmıştır. raauann üstün e uzanmış ya· taburesi, 9 parça kadifeli 
tan hiii cesetler ve bu ce- cevizden mamul koltuk ta- Fakat muhbir bu defa bir 
aetlarin iistunde vızıldıyarak kımı, bronz birer buçuk ki- mektup daha göndermiş ve 
uçan sinek orduları dolu... şilik Avrupa mamulatından köydeki çocuktan da bahset-
G6kle deniz evrensel bir iki adet iki direkıi maa som- tikten başka, bir de cürüm-
mavilikle birbirine kanşıyor. ya karyola, tekrar bir adet meşut yapmak fırsatı ver-

BiTLERLE SAV AŞ iki direkli iki · kişilik bronz miştir! 
lngiliz deniz zabitile bera- karyola, kabine, altı adet ha· 

ber Fransız mıntakasına dö- sır takımı, 3 adet şemsiyelik, 
nerken yolu şaşırdığımız için bronz kornizalar maa perdeler, 
temi pri döndftk. yeni çifte ve tek kadatı aynalı 
lafiliz Üth dümdüz uzam- dolaplar, radyo, kadifeli şez 
yor. Siperler tamamile lngi- long, altı adet hezaran san-
liz neferlerile dolu. Bunlar daliye, müşambah yemek 
bacaltlannda kısa pantolon, odası takımı, Amerikan dı

var saatları, yeni bir halde 
bellerinden yukarısı çırıl çıp- Singer dikiş ve nakış maki-
lak, raığele yığınmış bir sü- riesi, çocuk arabası, Jarden-
rti etya ve techiıatiçinde den era, Bayo ayna, Javu-
oturuyorlar. Sıcaktan bunal- man tuvalet ve servis, sema 
16zcüler ıırtlarm ilstüne otur- ver, kuşlu aynalar, komudi
muf, dıtanyı, Türklerin tara- nolar yağlı boya levhalar ve 
fıat g8zetliyorlar. Bazı yerler- halı kilim ve seccadeler ve 
de Ttlrklerden zaptedilt-n si- saire bir çok nadide mobil-
per ~arçalarının kum torba- yalar bilmüzayede satılacak-
ları, hill olduğu vaziyette tır. 
duruyor, hennz dilman tara· Hamiş: 
fma tarafina çevrilmemis. Satış acele olduğundan iş 
E~ bir çoğu g&mlek- tirak edecek zevat çok isti· 

lerine dizlerinin üstüne al- fade görecekbr. Fırsatı ka· 
mııl b81~.larını dlşman çırmaY!nız. 
tar.. çevir · ~~~' başka Firsat artırma salonu 
bir - pMeı- i! ziz Şınık Teiefon 2056 
~. u lfma ·b~~a (O: 2) 

Saf koca belki bu mektu-
ba gene inanmamıştır; fakat 
mektubun doğruluk derece
sini anlamak için tayin edi
len saata köye gitmiş, bir 
iki köylünün ve köy muhta
rının huzulile karısını arka· 
daşı miralay Goskeskuyu cü· 
rümmeşhut halinde tutmuş· 
tur. 

Evveli kılıcı ile rakibini 
öldürmeğe kalkışmış ise de 
köylüler mani olmuş fakat 
iki adam doelloya; karar 
vermişlerdir. 

Ve bu doelloda hakkı te-
cavüze uğramış adam, gü
nahkar karının kocası çok 
ağır surette yaralanmıştır. 

Zayi 
İzmir 1 inci Sultanisi 8 

inci sınıftan aldığım tastik
namemi kaybettim. Yenisini 
alacagım. 

9l~ F eyli Muatefa 

11 Şişman Roia " , Seyir
cilere çıktığı andan beri pal 
yaço belki onun~u defadırki: 

= ö syÖİer, ünutmamaİısi
niz ki matma~eİ Roza ken<ii
sinden daha şişman bir ka
dın gösterene 1000 dolar 
vermeğe hazırdır! demekte 
idi. 

Zavallı palyaço boşuna yo
ruluyordu, 

50 santim duhuliyeyi ve::-e
rek içeri giren seyircile, bu 
dev anasına 1 benziyen Mat· 
mazeli hayretle seyretmekten 
başka hiçbir şeyi düşünmi
yorlardı ! 

Maamafih Rozayi ben tak 
dim edeyim: Henüz 23 yaşın 
da olmasına rağmen 273 
kilo ağırlığındadır. Boyu da 
2 metre 80 santimdir. Göğ
sü bir metre 75 santimetre 
kutrundadır. 

Cihanda bundan minyon 
bir matmazel :tasavvuruna 
imkan olmasa gerek ! 

Ben Rozayı şöyle karşıdan 
seyretmekle işi biteceklerden 
değildim, tabii Bunun ıçın 
kolay şey buldum ve kendi
sini daha yakından tetkik 
ettim : 

Sabahları saat 10 da kal-
kar ve kendisine mahsus 
3 kişilik sağlam ağaçtan ma
mul sandalyesine kurulur; 
Roza sabahlık halile, bele 
kırmızı mayosile hiçte çirkin 
değildir. Güzeldir bile deye· 
bilirim! ilk tuvaletini büyük 
bir kutu pudra ile yüzünü pud 
ralamaktır, bu bir kutu pudra 
bir kullanışta biter. Mulôm 
ya... potralanan mesaheyi 
sathiye kafi derecede geniş
tir. Razanın ilk işi bu oldu
ğu gibi, gece yarısı da yap· 
tığı son işidir. 

Kendisine: 
- Madmazel! .. Dedim. zi

zaretçileriniz olmadığı zaman 
bu muzlim hane içinde gece 
yansma kadar ne yaparsınız? 

- Çalışmm! 
- ? ? ? ? 
Ko kocaman madmazel, 

hayretimi çabuk farketti ve 
gülümseyerek: 

- Hayret edecek ne var 
sanki? Dedi. Bu 273 kilo 
hesabına çalışırım; vücudumu 
bu irilikte muhafaza için 
yarın ne yiyeceğim, bir g6n 
bana ağırhğımdan 20 gram 
kaybettiren ve beni çıldtrtan 
sebebleri araştiririm! Hiç kır 
mamağa çare aranm. Hasılı 

semiz kalmak için ne yap
mak lizımgelirse düfünür 
ve bulurum. 

-Arbaa Var -

6 TEMMut 

.0ETİllMENCİ Klzı 

~~· 
ÇAKICI EFE 

- lŞ-

Dokuz Arna•du Çaloeı 
diri neden ya~brdı? 

l Ye lıerilİerlıı jediii hilti it 
renmı,, liem de bu dokill 
Arnawd kendilerble Çakltl 

DefiriiienCi kıiı Mary, ilk 
~alarak çete birlikte Uerile
nıekte ·idi. Bu hayat ona Çok 
garib~ fakat okadar da caiib 
görtiniiyördu. ~altat en tlyl
de natarı dikkati ceİhedeft 
Şey, Çakıtı efe çetesine. geç 
tiği yerlerde, ugradığı k6y
Jerde gösterilen fevkalide 
liürmet ve muhabbetti~ 

t°f akıcınıil ne derete kan 
i~çi , Bir rp~bİ,!!k .~l~_üğu m~
ldmdur. Fcikat lköYlüliün göı 
ter<İiği bu liÜrmet, korkuda!) 
7

• d k Ih" .d. B " 11 
c: ~· zıya e a ı ı ı. unun 11eoı 

de o !amanki saltanan ida
resinin zulüm de, gasıh de 
bir Çakcı çetesine her za
man taş çıkartması idi ! 

Hele eşkıya hareketlerini 
bastırmak için Arnavud ve 
ve Çerkes gibi yabancı in
sanların memur Eedilmesi, 
halkın saltanat idaresine kar-
şı merbutiyet ve hürmetini 
kökünden kınyordu! Hükô
met korkusundan şakavet 
edemiyenler, o zaman zab
tiyelik eşkıya takibi bahane
lerile, sırtlarını hükumete 
dsyayarak akle, hayale gel
miyen zulüm ve haydudluk
ları yaparlardı. Ve bunlann 
zulmü bilhassa fakir halka 
id? Eşraftan ya korkarlar, 
ya da eşrafla ortak idiler. 
Fakat Çakıcı, eşraftan en 
kötü olanlann düşmanı idi. 
Çakıcı f akırlere hiç dokun
mazdı. Bu da iyiliğinden de· 
ğildi, f akırden alınacak bir 
şey yoktu da ondan; 

O zamanın cahil halkı bu 
muhakeyi yapamadıklarından 
Çakıcı efeyi severlerdi! 

Tabiidirki bir değirmenci 
kızı Marya da b6yle bir mu
hakemeye mukadderdeğilcli! 
Bir fınat düşürünce, Vuile; 

- Garip şey.. dedi. Ça
kıcıyı bu ~halk ne kadar ıe
viyor?. 

- Tabii sevecek. Çakıcıya 
benzer var mı ~anki?. 

- Ne diyorıun V uil ? • 
- Hakikatı ı&ylOyoruml 

Çakıcı bir hayduttur, pek 
çok insan kanı dökmiiftUr. 
daha da dökeceğinden batka. 
Fakat Çakıcı hakikatte, mi· 
balağa olmakla beraber •.. 

- Neden?. 
- Adeti eyi bir adamdır! 

B'r kız için dokuz arnavudu 
ateşte diri, diri yaktı!. 

- Ne? ... Dokuz Arnavudu 
ateşte yakan adam eyi midir? 

- Bir defa sorıan ya ..• 
Dokuz Arnavud ne idi?. 

- Süyle bakalım.. Buıilar 
nasıl adamlardı ? .. 

- Bunlar, dağa çıkmıılar, 
Beşparmak dağına uğramıt· 
lar, oradan geçerken bir ça· 
dın basmışlar, Yörük koyun
larını sürmütler ve tek kızı· 
nı da alarak kartı tepeye 
götürmüşler ... oynatmağa bq 
lamışlar .. 

- Vay hainler vay .. 
- Tesadüf üzerine Çakıcı 

efe de o taraftu 1•9mit, 

çetesi ıllailnil •ermiflelmiF 
- Saıira1 
- Dokiz haini bir l'ltÜ 

bile paÜamin yakilamıı. lir 
tiyann çaclıri aniiie ie~ 
kızı anasına, batiasıKJa ver 
mit •e yakHrdı~ büyilk atef 
te -~u clokii"'ilerlfi j'aklirıhı~ 

- fili r.: , 
- Şlındl , blz; Bay1nclltdai 

sonril bu Öejpafnı8.k tepeİİ 
civanndaki köye gidacekler· 
di.. Dokoz Anaavudun dai• 
kaldırdığı ve Çakıcı efeni~ 
kurtarclı;ı kız Raziye evleoJ 
yordu •• 

- Ya! •• 
Değirmenci kızı Marya; 

cidden hayret içinde idi. Bit 
erkek gilzeli olan Çkıcı Meb· 
met efe, genç ve güzel Mar· 
yanın kalbinde bir ye tut
mağa baılamıfb. F !_kat bunı 
rağmen Çakıcının Tirk ve ... 
Ne olursa olsun eli kanh bir 
haydud olması kendisini te
reddilde dtıtlmekte idi. 

V asil ı&ztlne devam ede• 
rek: 

- Bence bu ~cı efe 
sade Ttlrk değlltlr!. Dedi. 

- Ne dedin?. 
- Bunu da 

' ıöylerim 1 •• 
Bayındırda 

Çete, yakanda tarif etti• 
jimiz tertip nzerine niba_yet 
Bayındıra kadar vardı. Dl· 
ğin Bayınclınn bailanada 
bir evde idL Dojnc:a dij'ID 
evine indiler. 

Marya, d6j1ln evİDİD bir 
Rum evi oldupau heme• 
farketti. Dilğtba evi zevk ve 
ıefa içinde idi. Ve Çakıcı 
efenin kızanL&rile birlikte 
geldijini duyunca, dt111lade· 
kiler : 

- Hoıgeldin, ufa geldin! 
Diye bağıntblar. Çakıcı ajir 
fakat zevli bir taYU'la : 

- Safa bulduk l Nuılaıa 
bak&Lm çorbaçı? Eee... Ar
bk zevkine nihayet yok •• 
Kızı da evlendirdin ya ..• Ga-
zün arkada kalmıyaatk arbk, 
dedi. 

- Sayenizde Efem. 
- Burada zabtife fillD 

yok mu'? 
- Hepsi de yakana. On· 

lara bir teneke rakı flader
dım, timdi hepsi de ••mıt· 
lardır. 

Çakıcı ile konapn, daten 
olan adamdı. Bu adam kır 
pos bıyıklı, kıl'IDID yozla, 
f&lvarlı bir Romdu. 

-( Arkuı var )-

Fayda 
Yazın tatlı uyblanu• 

sizi rahat bırakmıyaa haıa
ratın klfeaini katt aunıtte 
6ldlren ( taH ) faydalar 
Şemsi n.kikat anzlqk ser 
giıinde litreHk teaekeler 350 
bir litrelik 80 ,...ıılı SO 
çeyrek litrelik teaekeler 30 
kur11f. 

Tesiri ani ft katt fleb,olf' 
\1~• 
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~~ 
• Hali bulamadınız değil mi? : 

Diyojen gibi elinize bir fener alarak dolaşmağa lüzum • 
·yôk; "ŞAHSİYETiNiZi BELiRTECEK,, en eyi elbiseyi • 

ZE ly . 
diktirebilirsiniz. Her gün önünden gelip geçiyorsunuz. m~ 
En yeni modelleri görmek için bir defa uğrayınız. ·~ • 

[•J 
KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA ı~ .. 

~."~~ll'"'lll''"'Qll1"'11flı:!ll•l~"~l~P•':ıtın!.::!.ı~~~~~'·l 
,....,..,.....• ... ,Nh~u~~ .. ~111.:ı~ıff~~~b~~~~~r•l 

e 
~· .. 

ı , 

BLAK FLAG 
BOCEKLERI OLD"ÜRÜRll 

,.flfi'17h 

' 

BLACKFLAG 
les mouchets, nt0ustlquee, c•f•nl•, ,..,........, pun•lan. pucff 
e t tou& autrea lnaect•• pemlcieux lnetantanementl Son em

~~~ilH ploi ~a~ uını d•nl•r ••• 11 ne teche paa ••• ne lalHe aucune odeur. 

UMUM DEPOSU: 
' 

d. Conaon a e 1 
2 inci kordon No. 

Ucuzluk Sergisinin 
VE 

Büyük Tenzilib 

Yeni 
çeşitleri 

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

Şemsi Hakikat 

U 1 k S • • nden 
CUZ İl ergı~ı alınız 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet
ten aldığımız ceraretle U cuiluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. FiatJanmız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık ryorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yaçlarınızı ve 
bediyeliklerinizi alabilirsiniz. 
Alacağınız mal her hangi bir heple itinize yaramıyacak 

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

Satışlarımız her vakıt muhayyerdir 

88 Telefon 3306 
ld:***~~~~~~~ıt:Jt~~ıtZ~:. 

TAYYARE SİNEMASJ Ttısı n 
BUGÜN 

En büyük sinema artistlerinin temsil ettikleri 

Gaipten bir ses 
Lucien Muratore - Vera Korenel ve MakaucliaD 

taraf ınc:lan oynanan~ hissi bir facia 

A T E S L 1 K A D 1 N L!A R 
Armand Bemard - Marguerite Moreno ve AnClre Poan11em 

biiyük ıarkılı komedisi 

SEANS SAATLARI 
Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 de 

~~~~,~~~~~~~~~IRS:~r::s=~ 

MÜJDE 

Çeşme Ilıca ve Plajlan 
ferleri başladl 

se-
TRAŞ BIÇA 

· ·.ag1 
.. E.35~"d:a:4;:!:c~ ........ ~.~·a::ı:::ıw:se::::~,~~ ..... g:.,~.: ... :,.:~~~~==~--mm::nr YÜKSEL RAKISI Hergün Barut Hanından hareket aaatlan: 6,!0 - 7,30 -

8,30 yalnız pazar günii ~gidip gelme lcreti 150!1Wnifbir. 
Saygı değer yurddaşlar Ayrıca Jazla malumat almak istiyenler her zamaa 3314 

HALK: Traş bıçağını ve makinalarını her satıcıdan israrla Az zaman zarfında Kabadayı ve 2948 Telefon numaralarına mllracaat edebUlrler. 
arayınız. BiLET SATIŞ YERi: İzmirde Barut Hanmda Necmi 

HALK: Traı bıçağı ayarında ve ucuzluğunda başka bir kısı kadar yu•• kselmı• a:tir bıçak yoktur. ra 'S' Livantalı lbrahimden biletlerinizi temin edenini&. 

HALK: r::!ıi '!'çit :n;:,!d~:ç Ce!lğloden yapılmıt ve rA1ılıA~MıMti.dllı: .. dıı6dlı~IMMtlıA*MMA= -·~~~e .. u~F•l!etR9'!'1S•A .. T81~K'"A~ÇIRMA YINIZ 

HALK: Traş bıçağını kullanan bir daha başka bıçak aramaz : Elektrikli tran1vay deposu karşısında 
HALK: Traş bıçağı ile binlerce halk tıraş oluyor bundan ti G u·· z E L y A L 1 

bir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. t Eczacı başı 

tane almalarını rica ederiz, fj 
PARASIZ: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer ~ Denı•z Banyolan Açıldıı 9 : 

UMUM: deposu Istanbul Marpuçcular Yarım Şişeci ban No.1 .t İzmir Beledi~esinin her türlü sı.hhi ve 
ıZMıR: Deposu Sulu Han Kilimciler No. 6 -. L 

., .. . :z=s 1 fenni şartları haız ve 124 odayı havı, kadın osyonu 
Ucuzluk Göç 41 ve erkek banyoları bu mevsim için açıl- Bugünden itibaren ıayğılı 

R k 
.. . . . e mıştır. • İzmirlilerin emirlerine hazırdır 

e oru Sayın muşterılerımım ~ Halkapınar D T • t VARDIR • M AN u L y A pek ha-
' "rde~ı·vı·cı' hamamı kar- dı.lrkat naz·ırına 41 suyu ile uş esısa 1 
W1U ~ c ·' 41 . .. _ . . . . . . D • fif ve devamlı ince kokaau 

ıısında aftani sokoağında B 1 1 d k' t _ _. Elektnk, her turlu ıstirahat esbabı temın edilmıttir 1 • .1 .n. kül ü t . . bil 
3 numaralı foto Bilgili mü- a cı ar a ı saa cı maga- ~ • ı e en mut m ı ennı e 
kemmel retutlu vesika foto- zamı Yolbedesteninde 43 No. 41 fiatlar Ucuzdurı ~ hayran ~edecek kıy:nettedir.I 
ırafını (30) 6 kartpostal 75 1 Bidayet h~nı ağzındaki ~ağaza ı.'119'1••'• 1 111•"191•'"9 .......... l'J • ~ 
kuruşa çıkarmaktadır. ya naklettım. En ucnz fıatJarla Ok l M•• •d • M A N U L Y A 
Ağrandizman kara kalem 1 saat almak veya saatlarını Ur arımıza UJ e E 

)a~b boya işleri ve tablolar . . • • E 
L 5 d d tamir etmek istiyen müşteri- •.>o f 1 k k) ) b kapla -..bnnıza getireme iğiniz e- o.>~ say a ı ren ı ve resım 1 ır • taklid edilemiyecektir. For-
tecede ehvaen yapılmakta- lerimin bu yeni mağazamı da süslü kitaplar )'alnız mulü gizlidir. 
dır. Bir ziyaret, kanaat getir şereflendirmelerini yalvanrım. 
llleğe kifidir. 1-lS Tamirat teminatlı olup 100 Paraya Eczacı başının diğer 

'tecrübeli 
nir muhasib iş arıyor 
ı.a_ ~eaap ve idare işlerinde ı 
~k tecrübeler görmüf, 
"'&teaddid memuriyetler ver
~ bir zat mütevazi bir ma
-. it aramaktadır. 
(Halkın Sesi) ldarehaneıi-
mlracaat. 1-6 

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: takdir edeceksi-
iskontoludır. - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhuş, 

Bir tecrübe her tavsiyeden 
muraccahhbr. 

(HiSAR CAMI) 

Y olbedesteninde 
~3 No. saatçı 

TEKiN KUBiLAY 

, - 2 Alemdaar ve fesi ve püskül ihtilili, 
- 3 Sarayda Rum kızlan, 
- 4 Boğazlanan Sadraza, 
- S lstemeztiüük. 

M.Depo 
- 6 Kanlı Kılıç 
- 7 Kanuni sultan. Stileymanın bir aşk maceruı. S. Ferit Şifa 
Vetaire v · 
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. Pariste yok edilen genç kızı 
Istanbullu bir paşa mı öldürdü? 

FRANSA POLİSİNİ A YLARGA MES
GUL EDEN ESRARENGİZ HADİSE

NİN İCYÜZÜ NE İMIS ? 
-5-

- Bunu benin deiremde 
mi buldular?. 

- Kiğıd sepetinde. 
- Hiç haberim yok. Bu 

Miyanan oJsa gerek.. Hem 
baldırında bir iki mavımbrak 
leke görmüştüm. Bulunduğu 
vakit sormak lazım ... 

- Fakat şiringa kullan-
mış değildir. Kaynar suda 
çalkandığı anlaşılıyor. 

- Bunu iJkdefa sizden 
duyorum. Hiç haberim yok! 

- Tahkikabmız, sizin yük
sek sınıf insanlarla düşüp 
kalktığınızı gösteriyor. 

Paşa, nazikane bir revirans 
yaptı. 

Tanıdıklarnız arasında kül
han beği ve sair şüpheli hiç 
bir kimse yok! 
Paşa, ayni hareketi yaptı. 

M. Forje paşanın saçlarından 
ve elbiselerinden çıkan ko
kokudan bizar olmağa baş
ladı. Bu ağır kokular, sigara 
kokusiJe büsbütün ağırlaşı
yordu! fil dişinden yapılmış 
kiğıt keskisini masa üzerine 
vurarak kendi kendine söy
leniyorıuş gibi: 

meleyi yapsın diye telefon 
etmeme müsaade edecek 
misiniz?. 

Paşa, bir an için kaybet
tiği şevkli ve neşeli halini 
tehrar elde etti ve : 

- Mamafih.. Sizi akşam 
yemeğine davette ısrar edi
yorum. Fakat evvela haki
katı nasıl elde ettiğinizi ba
söyler misiz ? 

- Söyliyeceğim, fakat ak
şam yemeğine gelınemek 

şartile! Lütfen pencereyi 
açar mısınız?. Sıgara dumanı 
beni cidden rahatsız ediyor .. 

Paşa, pençereyi açtı ..... 

* • • 
Paşanın macarasını burada 

kesiyoruz. Bundan ilerisini 
şu şartlar altında okuyucu
larımız bulacaklardır : 

1 - Paşa mademki katil 
değildir, cürmü nedir o 
halde? 

2 - ispat ve delili ? , 
Bu muammayı pazartesi 

nüshamızda halledilmiş bu
lacaksınız r __ _, .. , ____ _ 

Zayi 
328-329 devreni tahsilm

den orta mektebinden almış 
olduğum şahadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağım
dan isgisinin hükmü kalma
mıştır. 

Balcılarda 143 nnmaralı 

( Halkm 3cai ı 

G. Kondilisin bir diyevi 
Yunan başbakan muavini ve sü bakanı karı
lık rejimine "Taçlı cumhuriyet'' ismini veriyor 

Atina ( Özel ) - Rejim meselesi için ı arkadaşlarının bu ~üs.ust~ki muhalifetlerine 
gazetelere yeniden beyanatta bulunan baş- temas eeerek demıştır kı: 
bakan muavini general Kondilis demiştirki: "Arkadaşlarım istedikleri fikri gütmekte 

11 Cumhuriyet, Yunanlıları birkştirmeğe serbestti~l~r. Fak~t bu kadar mühim bir 
ve parlemanter hürriyeti temin etmeğe kafi mesele ıçm. ~eflerıle hem ahnenk olmaları 
gelmediğini göstermiştir. Yunanistanı nor- çok arzu edılıyor. ,, 
mal politika ve ileride tam dahili bir sü- Nihayet Roma ve Belgradda yapacağı 
kiin içinde idare edecek olan " taçlı cum- seyahattan bahse~en General Kondilis şun-
huriyet ,, in teessusü için bütün varlığımla ları söylemiştir: 
çalışacağım. " Romaya ve Belgrada yapmağa tasarla-

y eni rejimin şeklini kati olarak göster- dığım seyahat için ayın sekizinde buradan 
mek için halka karşı fikirlerimizi açıkça hareket edeceğim. Romadaüç dört gün kal 
ve cesaretle söylemekten çekinmemeliyiz.,, dıktan sonra, eski bir arzumu yerine getir-

General Kondilis bundan sonra parti mek için belgrada gideceğim. 
~ ll'':!ll f.1!'~ IP':!I\ ~ P:e,111 8 ~q r.+.: ~":: 8 

Fr~,;~d hÜkÜmel:i 
~-~~-~~~-~ oo~~~~--~~~--

Ş a p denizindeki Doumeria ada 
• 

Kon yada 
Ekmek 
Ucuzladı 

[•] 

6 TEMMUZ 

Öz Dilimizi 
öğrenelim 

HERGÜN 5 KELiME 
NEŞREDECEGIZ 
- 42 inci Liste -

1 - Kati - Ölüt 
Katil - Öldüren, Ôlütçti 
Cinayet - Kıya 
Cini - Kıyan, Kıyacı 

Örnekler: 
1 - Kadın yüzünden ölnt 
2 - Ölütçülelerin sonu 6· 

lümdür. 
3 - Büyükdere kıyasını iı-

liyenler tutulmuştur. 
2 - Hasret - Özlem 
3 - iştiyak - Göresi 

Müştak olmak - Göresi gel
mek, Göresimek 

Örnekler: 
1 - Özlem ve göresilerle 
size saygılanmı sunarım. 

2 - Sizi göresim geldi. 
4 - Zühul etmek - Unut-

samak 
Zuhul - Unutsa 
Örnek: Unutsa bağışlanabi
lir; savsa (ihmal) hoş görül· 
mez. 

5 - Emanet - İnam 
Emanet etmek - İnamlamak 
Örnek: Ata türkün gençliğe 
en büyük inamı, Cumhuri
yettir . 

sını ltalyanlara bırakıyor 
Paris, 5 (A.A) Bir İn- , tarihli Roma anlaşmalarile 

Konya ve civarına yağan 
yağmurlar yüzznden ekmek 
fiatları kilo başında yermi Not: Gazetemize gönde-

giliz gazetesi Şap denizin- • İtalyaya terkedilmiş olduğunu 
para indirilmiştir. rilecek yazılarda bu keli-

Darısı lzmir ekmeklerinin melerin Osmanlıcalan kuJ-
başına! }anılmamasını rica edriz. 

6~Vah;i H~Yd~t 
--------.. 00 .. ----- - --

Menemende zavallı bir kıza 

deki Doumeria adındaki bildirmektedir. Bunun için 
Fransız adasının balyaya ter- müstemlekat arazisine ait 
kedilmesini General Game- 1 olan bu uzlaşma ile bu ga-
lenin Romayı ziyaretinin bir zetenin bahsettiği Fransa ile 
sonuncu gibi göstermiştir. İtalya arasındaki süel görüş-

Salahiyettar mahafil bu meler arasında hiç münase-
adanın 7 ikincikanun 1935 beti yoktur. 

P~l ~.~ tı;,.q ,.,._ l!"tJ V+} 
lıı"ıı l hiı~ ltııııd lıiılid ~ - t:: - [•l 

Bulgar vahşeti saldırarak berbat ettiler 

-Altı haziranda ve bugünü 
takib eden günlerde ban
kadan kiç bir para çekme
diniz adetiniz her hafta ban
kaya gitmek ve haftada 
size lazım olacak parayı çek
mektir. Miyanın kaybolduğu 
hafta gene bankaya gittiğine 
~e mutat miktarda para 
aldım. 

dükkanda Mustafa Fehmi 0000 
• 

T .k. S • Ana vatana gelmekte olan hır 
eşvı ı anayı T.. k • • B ı ı ··ıd·· d .. 

Çikli ile Tuzla arasında 
çok çirkin vehşiyane bir ha
dise o:muştur: 

1 
yolundan Kaklıça doğru ile
rilemeğe başlamıştır. 

Kızın yalnız yola çıktığını 
gören altı şerir, yolda pusu 
kurmuşlar ve kızı yakalaya
rak zorla civardaki bir ku
leye götürülmüş ve ırzına 

geçilmiştir. Bu çirkin hare
ketin (failleri yakalanmıştır. 

- Şu sözlerinizle demek 
istiyorsunuz ki ben bu hafta 
içinde fevkalade bir masraf 
mecburiyetinden kalmadım, 

- Ev~t.. Mutat fevkinde 
hiçbir masraf yapmadınız! 
Günde 4 - 5 yüz frank ka
dar bir ıeyl 

- Beni teyit ediyorsunuz, 
aize teşekkür ederim. Çünkü 
kaybolan kadını öldüren ol
saydım, her halde cesedini 
yok etmek mecburiyetinde 
kal•caktım. 

Bu hususta faraza meçhul 
misafir ve şoför seriki cür
milm olacaklardır. Ve bun
lara da her halde mühimce 
bir para vermek, hem de pe
şin vermek mecburiyeti var
dı. Değil mi ? 

- Ayni zamanda mücev
herlerinizden hiçbirini de sat 
mak, rehin etmek veya he
diye etmek mecburiyetinde 
kalmadığınız da muhakkak
tır r 

- Bir daha teşekkür ede 
rim. Beni müdafaaya başla
dınız... Bu akşam birlikte 
yemek yiyeceğimize şüphe 
kalıyor. 

- Fakat... İmkanı yok. 
ÇUnçü, işte hakkınızdaki 
tevkif müzekkeresi !.. 
Paşa, tahkikat hakiminin şa

ka yaptığını sandı. Fakat M. 
Forje de şaka yapan bir 
adam hali hiç yoktu. 

- Beni bir orospuyu öl
lürmekle mi itham ediyor
sunuz?. Ciirmüm~ cinayetim 
ne?. 

- Siz de biliyorsunuz ki ... 
Avukabma içab eden mua· 

I{ d · t"f d ur gencını u gar ar o ur u ununun an ıs ı a e , 
Edirne: 6 ( Özel ı - Bulgaristandan gelen duyumlara 

eden nıiiessese 
sahiplerine 

lktısat Vekaletinden : 
Sanayi müesseselerine gön

derilmiş olan sual varakaları 
mucibince t ertip edilecek 
1934 Ticari senesi iş cetvel-

, lerinin beş nüsha olarak tan
zim edilmesi ve bir nüshası
nın vekaletimize gönderil
mek üzerine en geç 31171935 
tarihine kadar postaya veril
mesi diğer dört nüshanın 
ise yine ayni tarihe kadar 
mahallin en büyük mülkiye 
memuruna verilmesi lüzumu 
ilin olunur. 158912008 

7 - 9 - 13 

20 İlkteşrin 935 
•• •• pazar gunu 

MEMLEKETiN HER TA
RAFINDA GENEL NÜ

FUS sA YIMı YAPı 
LACAKTIR 

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

2 - Numarasız binalarda 
oturanlar hükumete haber 
yermeğe mecLurdurlar. Otur
tuğu bina numarasız olduğu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve si
len ve kaldıranlan için para 
cezası vardır. 

Başvekalet istatistik 
Umum Müdürlüğü 

1-10 

göre Eskicumanın Selim köyünden kalkarak ana vatana 
göçmek isteyen kafile arasında muhacir Hasanın oğlu Ali 
350 koynile birlikte - sonradan babasına yetişmek üzere -
yola çıkmış ise de köyünden ayrılacağı sırada beş on Bul
gar tarafından atılan kurşuni rla şehid olmuş, koyunları 
dağılmıştır. 

Yugoslav-Bulgar 
---.. ··--

Mukareneti hakkında dikkate 
şayan haberler geliyor 

İstanbul 6 (Özel) - Bulgar spor teşkilatına mensup bir 
grupla Bulgar hariciye nazırı General Atanasofun Belgrad 
ziyaretinden mühim neticeler elde edileceği söylenmektedir. 

Belgradda bulunan ve müttebid bir Yugoslav - Bulgar 
ittihadı taraftarları Bulgar mültecileri generaıl Atanasof 
tarafından gizli olarak kabul edilmiştir. 

Bu mülteciler şimdiye kadar Bulgaristanda vatan haini 
ve kanun harici addedilmiştir. 

Adana cif tcileri 
•• ' ' Urünlerinin yüzde üçünü ha-

va kurumuna bıraktılar 
Ankara 5 (A.A) - İşyarların her ay ayhklarıuın yüz iki

sini T. H. kurumuna vermeleri kararını duyan Aadana çif-
çileri bir toplantı yaparak ürünlerinin yüzde üçünü üç yıl 
için hava tehlikesini önlemek işine yardım olmak üzere 
hava kurumuna ayırmıya söz vermişlerdir. Bu veritten iki 
üç yüz bin liralık bir gelir umulmaktadır. 

Yugoslav kabinesinin beyan
namesi nasıl karşılandı 

Belgraad 5 (A.A.) - Kabinenin dünkü beyadnamesini 
Belgrad gazeteleri şek ile karşılamakta ise de Zagreb ga-
zeteri beyannae hakkında tam bir sükun muhafaza etmekte
dirler. 

Bucaıun Tırnak mahalle
sinden bay Rızanın öeveyi 
kızı Saniye, evvelki gün 
Kaklıçta bulunan akrabası 

nezdine gitmek üzere Çikli 
istasyonuna inmiş ve Tuzla 1 

~ ~ ~ ~ 

Depize düşen 
Amiral - ... ~·-+ 

İngiltcrenin Akdeniz 
donannıası kumanda
nının atlattığı tehlike 

Londra (Radyo) - İngil
terenin Akdeniz donanması 
kumandanı Sir Vilaym Fişer 

Portsmauthta denize düşmiiş
tür. Amiral bir motörle ka-

raya çıkarken motör bir köp
rüye çarpmış ve amiral de-

nize yuvarlanmıştır. Motor 
mürettibatı amirali kurtar
mışlardır. -·-

Bir Memur 
'll··----

P'f evkif edildi 
Menemen icra memuru 

bay Halid Ziya, icra daire
sine aid 1200 lirayı zimme-

~ ~ ~ m 
İtalya-Habeş 

savaşı 

---'--•· .. - Baştarafı 1 incide -
Bütün Habeş kabileleri impe
ratora, bağlıklarını bildirmiş-

lerdir. Habeş askerleri cesur 
olarak önem kazanmışlardır. 

Şimdiye kadar yaptıkları 
muharebelerde olduğu gibi 
bu muharebeyi de kazana
caklarına kuvvetle inanç 
duymaktadırlar. ---oo---
S ii m er bankın 
Kayseri fa bt·ikası ya
kında başbakan tara
fından töreni açılacak 

Ankara (Özel) - Tecrübe 
işlemeleri muvaffakiyetli ne· 
ticeler vermiş olan Sümer 

bankın Kayserideki büyük 
dokuma kombinası, yakında 

törenle (merasimle) açılacak-tine geçirdiği için Menemen

de tevkif edilmiştir. . tır. Kombinanın gezgide (se-

Telefon 

No. 

3882 

yahatte) bulunan Başbakanı
mız Kayseriden geçtiğı sıra-

da açılacağı anlaşılıyor. Fab

rikanın yanında yapılacak 

olan işçi apartımanlannın 

inşaatına da yakında başla

nacaktır. Bu apartımanların 
kesif bedeli 229 bin kiisur 
ilradır. 


