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RUS- APO GERGINLIGI 
Türk dostluğu Cok önemli bir mülakat 1 

' 
Rokfeller 

öldü 
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Amerikada yeni bir çiçeğe 
,,Atatürk" ismi verildi 

--~------~----~~~~~••oooo--~---~~~~~--~~~--

R oman ya kralı Karo) ve Yugoslavya salta-

fstanbd (Ö.D.) -Aameri
kan gazeteleri görünüşte kü
çük, fakat ifade ettiği mana 

nat naibi prens Pol Sinaiada buluşacaklar 
- - - ..oo .. --------------itibarile kayde değer bir ha

ber veriyarlar. 13u nıülakatın Habisburg hanedanı hakkında Avusturyanın verdiği 
Amerikada Van Der Bılt 
Üniversitesi profesörlerinden 
Dr. Kirlend çiçekler üzerin
deki iaboratuvar araştırma-

kararla ilgili olduğu söyleniyor. Bay 'fitulesko n1ülakatında 
bulunnıak üzere l~onıanyaya dönüyor ... 

Bükreş 8 ( A.A ) - Kral Prens Pol ile görüfeceği söy 1 güveni için Ayusturyanın öz-

larile tanınmışbr. Bu profe
sör, laboratuvar tecrübelerile 
sarışın renkte yeni bir çiçek 
elde etmiştir. 

Karolun yakında Sinaiyada lenmektedir. Romanya dış gür ve erkinli memleket ola-
Yugoslavya saltanat naibi bakanı bay Tituleslrnnun bu rak kalması Jazımdır. 

Bu çiçeğe en yaraşan adı 
düşünen Dr. Kirlend ona 
"Atatürk,, adını vermiştir. 
Bu güzel çiçek çoğalıp en 
kibar bahçelere dağıldığın
dan bu adın tescili için Ata· 
türk çiçeği nebatat dairesine 
gönderilmiştir. 

Bu hadise Amerikada en 
ytiksek çevrenlerden gittik

' çe yayılmakta olan Türk dost
luğunun bir nümunesi sayıl
maktadır. BAY TİTULESKO F. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ilı. ıll lııutll Ilı oııl lhuıd u nu bıuırl llto ıll l ıudf fi uıll hın f lıı::J~ lrJ:""•f 11:."ll 

l talyan -- Habeş Savaşı 
~ahey hakem kurumu hiç bir iş göremedi 
lngiltere savaşın ·önünü almağa çalı§ıyor 

Londra ( Radyo ) - Lond- cek bir çare aranılmasına olan İtalya - Habeşistan ha-
tada açılan parlemento haf- tahsis edilecektir. kem kurulu henüz bir sonuca 
tası bir çok işlerle uğraşa- varmamıştır. Habeş hükiime-
caktır. Fakat bu fikrin en tini temsil ede Fransız hu-
6nemlisi ltalyan - Habeş du- kukçusu B. Gaston F ez he-
tumu hakkındadır. nüz tezinin ikinci kısmını aç 
Perşembe günü dış siyasa mak fırsatını bulmamıştır.Bu 

iizerinde büyüK münakaşa günkü gün kati bir mahiyet-
olacak ve Dış İşleri Bakanı te olacaktır. 
Sir Samüel Hoar İngilterenin Hakem komitesinin hiç bir 
dış siyasası. ve bilhassa İtal- sonuca varmadan dağılacağı 
~an - Habeş anlaşmazlığının muhakkak sayılıyor. 
durumu üzerinde geniş iza- f Londra, 8 (A.A) - Avam 
hat verecektir. Bu son me- kamarasında • Sir Samüel 
•ele üzerinde Sir Samüel Hoar demiştir ki: 
bir gün ance Uluslar Kuru- SAMÜEL HOAR Habeşistana Zeila limanı 
l!ıu genel baaş sekreteri Lahi ( Radyo ) - İki gün İngiliz Somalisi.nden bir ge-
&ay Avenol ile yapmış deberi burada toplanmakta [ Sonu 4 üncüde ] 
olacağı mülakata ve Fran- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
'anın halan - Habeş ihti- J h k • 
lifındaki durumu hakkında apon~varvı ta ır 
})aris büyük elçisi Sir Corc 'J 'J . 
lClarktan gelecek rapora da
hnarak İngilterenin güttliğü 
>'olu ve İtalya ile Habeşistan 
'tasında bir harbin önünü 
'lınak için sarfettiği gayret
leri anlatacaktır. 
Çarşamba günü toplana

tak İngiliz bakanlar kurul~ 
)alnız İtalya-Habeş ihtilafile 
"iraşacak ve Afrikada harb 
tehlikesinin önüne geçebile...,, 

--relefon 

No. 

3882 

--------.. 00.. . 

Bir Çin gazetesi Japon İmpa-
ratorunu tahkir etmiş 

JAPON İMPARATORU 
HiROİTO 

Şanghay 8 ( A.A ) - Çin 
gazetelerinde neşredilip Ja-
pon imparatorluğuna karşı 

hareket sayılan bir petkeden 
dolayı Japon hükumeti Çin 
hükumeti nezdinde teşeb-

1 büste bulunmuştur. 

Japon büyük elçisi adına 
söz söyleme yatkısını haiz 
olan bir zat bu teşebbüs 
üzerine Çin hükumeti tara-
fından alınacağı bildirilen 
tdbirlerden memnun olduğu
nu Röyter ajansı aytarına 
bildirmiştir. 

görüşmede hazır bulunmak 
üzere memlekete döneceği 

bildiriliyor. 
Siyasal mahafil bu görüş

me ile Ayusturyanın Habs
burglar hakkında almış oldu 
ğu tedbirler arasında bir ilgi 
görmektedir. 

Belgrad 8 (A.A)- Vrema 
gazetesi büyük savaştan son
ra Habsburgların alencef'.\i
len ( Müsadere edilen ) mal-

BAY ROKFELLER 
Lakevdod (Nev Jeney) 8 

(A.A) - Dünyanın en~
gin adamı olan Bay RokWler. 
bugün 96 yaşında Cilıqlt*Qı 

larını geri vermek için Avus- E k• ı• 
turya hükumeti tarafından KRAL KAROL S ı SpBll)'a 
verilen kararı yazarak diyor K ) p • t 
ki: Cazete anşelüsten korkul- r& ı 8ftS e 

Avusturya erkenliğinin biri mak üzere ekonomik kalkın- Paris 8 (A.A) Eski lı'°· 
Avusturyayı, öteki bütün Av- ması için büyük devletlere ya kralı Alfons yanında ra-
rupayı ilgilendiren iki anlamı uluslar sosyetesi tarafından veri olduğu halde bu sal>alı 
vardır. Ortada Avrupanın (Sonu 4 üncüde) Parise gelmiştir . ........................................ ......................................... . 

Rusya-Japonya gerginliği, 
_..~----~~~~~~~-~--~-~~~~~~~~-~-

Mançuku odaki Japon askerleri Mongolistan 
topraklarına saldırm~ğa başladılar 

~-----~~~~~~~ .. 
i\longolistanın anlşanıa arzularına rağmen Mançukuodaki Japonlar 

savaşçı arzularını yüze vuruyorlar. Mongolistan tarziye istiyor 
Moskova, 8 (A.A) Mon- ve bunun üzerine gönderilen ı Bunların ikisi de japolf 

golistan cumhurluğu başkanı askerler tarafından tutulmuı- 1 ordusu • erlerindendi Hllie-
Bay Caybelan Ulanbator ga- lardır. 1 - Arkası 4 llnc6de -

::~:~e;:e:::~: :.:::m:i:: K ÖnJiilSTOinada 
dirdiği gibi geçen ikinciki
nun içinde Japon - Mançuri 
kuvvetleri topraklarımıza bir 
akın yaparak bazı yerleri al
mışlar ve sınır bekçilerinin 
üzerine ateş açarak subayı
mızı ve bir eri öldürmüşler
dir. 

Hükumetimiz çarpışmanın 
önüne geçmek için sınır süel 
işyarlarımızın ateş açmama
larını ve anlaşmazlığı konu
şarak önüne geçilmesini em
retmiştir. 

Bunun üzerine üç Haziran 
tarihinde iki memleket sal
kurları arasında konuşmaya 
başlanılmışsa da Mançuri ta
rafınm anlaşmazlığı barış yo
lu ile halletmek isteğinde ol
mad ğı daha ilk güulerde an
laşılmıştır. Mançuri salkuru 
işi üç hafta savsaklamış ve 
bu sırada iki süvari Sambür
de Mongolribanın 70 kilo· 
metre uzağında Kalkınzol ır~ 

mağına yakın sınır sunayı
mızın üzerine ateş açmışlar 

.... 
Elen Sü bakanı bay Mussoliht 

ile konuşmağa başladı 
Paris ( Radyo ) - Roma- ı nistanda rejim meseleaiafıi 

dan bildiriliyor: Yunan baş- : ortaya çıktığı bir sırada ya• 
bakan vekili ve ordu bakanı pılan bu görete bilyll bir 
general kondilis Ramaya var- önem vermektedir. 

GENERAL KONDILIS 
mış ve general Grazyanı ile, 
hükOmet adına, Kont Lenni 
tarafından selimlanmışbr .Si
yasal çewenler tam Yana-

Yunan bakanı, Baıballan 
bay Mussolini ve dq itleri 
müsteşarı A. Saviç ile glrl· 
şecektir. Bu g6~erin 
mevzuuna gelince; pnel bit 
inceleme mahiyetinde olacaja 
ve iki hüktimet acla•m• 
f talya ve Yunaniıtanı Jalaa· 
dan zlgileyen bOtln mesele
leri gözden geçirerelderi bil
diriliyor. 

Roma, 8 (A.A) - Y-· 
tan Sü Bakam General Kola· 
dilis-Romaya sitmiştir.·Oa~ 
sal (fahri) llyesindm b.ı.
duğu savaş göniilltllerl ulu ... 
birliği tarafından çafi'll• 
Generahn [bu gezisi rdmif 
değildir. 



İzmir sicilli ticaret / 
memurluğundan1 · 

lztblr Sulh Hukuk hikim
İi&-inden: 

Türklerle Karşı Karşıya 
Resmi Unnlar Türk Iimitet 

irketi Türk maarıf cemiyiti 
ilan işleri bürosu delaletile. 

(H. Bahri Aktı ve Şekip 
Uyal Kollektif şirketi] ticaret 
unvanile lzmirde 2 inci Mıh· 
cılar sokağında 1 O numarada 
her türlü emtia üzerine tica· 
ret ve komisyonculuk yapan 
işbu şirketin ticaret unvanı 

ve şirket mukavelenamesi 
kanunu hükümlerine tevfikan 
sicilin 1438 numarasına kayt 
ve tescil edildigi ilan olwıur. 

Müddei Ticart matbaası 
sahibi Raşit ~Halil tarafından 
İzmirde ikinci Süleymaniye 
mahallesinde Yüzbaşı Hasan 
ağa sokağında 85 sayılı evde 
oturan ve sonradan yeri belli 
olmıyan makınist İsmail usta 
aleyhine açılan alacak dava
sından dolyı gıyap kararının 
tebliği suretile yaıplan duruş 
ma sonnda dava olunan 200 
liranın masarıfla birlikte 8-
12-934 günlemecinde karar 
verilmiş olduğundan müdde
aaleyhin kanuni müddeti için 
de mahkemeye gelerek tem· 
yiz yoluna gitmediği takdirde 
işbu hükmün kesinleşeceği 
ilin olnnur. 

Yazan: Türkçeye Çeviren: 
ANRI FÖV REŞAT SANLI ~ 

~~sı - 99 - ı~~r~~ 

Bir hücum esnasında çıldıran 
yüzbaşı boquk boğuk inlıyor 

Farjinun takati kesilmişti. 
Biran pınarın kenanna otur
du. Ben ona kaynaktan so
ğuk ve tamiz su getirdim. 
Sıra sıra teskerelere yatırıl
mıı yaralılar, nakil sıralarını 
bekliyorlardı. Bağlanacak ka
dar zırdeli olmuş bir İngiliz 
ylizbaıısını üç arkadaşı bağ-
lamıı geri götürüyorlardı. 
Zavallı sıçrıyor, tepiniyor, 
haykırıyor, kaçıkca kahka
halar atiyor ve ikide birde 
hajınyordu. 

- Hücum, hücum, hücum! 
Yanındaki arkadaşlarından 

'biri onun omuzunu okşıya
rak teskine çahşhkça, deli 
her defasında zavallının yü
züne tükürüyordü. Binbaşının 
yüzü tükürük içinde idi. Bfr 
hücum esnasında çıldırmış 
olan yiizbaıı, çırpınıyor, bo
iuk bopk inliyor, bağlı kol
lannı etrafa savuruyordu! 
Arkadaıı yavaşça yüzündeki 
tilkürükleri siliyor ve tatlı 
.aıJezle deliyi teskine çalı
ııyorClu. Dehşetin çıldırttığı 
bu karanlın dimağda bir akıl 
kı•ılcımı uyandırmağa çalı
ııyordu. 
Apınya Seddilbahre indi

iimi:ı zaman, çadırda bizim 
binbaııyı buldum. Binbaşı 
yüzüme bağırdı: 

- Dostum, sizi artık hiç 
ik.ıemiyoruz. İngilizler pek 
mi hoıuouza gitti? 

- Eet binbaşım. 
Binbaşı Malacoste kıpkır

mızı, kısa bolu, iyi yürekli 
bir adamdır. Başında hala 
Afrika avcıların haki fesi 
Yardı. 

- Sizi çavuşluğa terfi et
tireceğim. Çavuş olmak ho
ıunuza gider mi? Küçük za
bit noksanı varr. llk listede 
çavuşluğunuzu inha edece
Kim... Tem edince bölügü
nüze dönersiniz. 

Bu teklif beni fena halde 
korkuttu. Bölüğe dönmeği 
çavuıluk değil ya, bünyada 
hiç bir şey mukabilinde is
temiyordum. Bütün eski dost 
Jarım ve arkadaşlanm ya öl- ı 
mü9, ya giri gönderilmişlerdi. I 
Bolük benim için, Mundros
tan gelen yabancılardan mü
rekkeb kalabalıktan başka 
birıey değildi. 

- --"Sinba§ım, İngilizlerden 
E 0 ~ ~ 

Teşviki Sanayi 
Kununundan istifade 

eôen müessese 
sahiplerine 

lkbsat Vekaletinden : 
Sanayi müesseselerine gön

derilmiıı olan sual varakaları 
mucibince tertip edilecek 
1934 Ticari senesi iş cetvel
lerinin beş nüsha olarak tan
zim edilmesi ve bir nüshası-
nın vekaletimize gönderil
mek llzerine en geç 31/7/935 
tarihine kadar postaya veril· 
mesi diğer dört nüshanın 
iıe yine ayni tarihe kadar 
mahallin en büyük mülkiye 
memuruna verilmesi lüzumu 
ilin olunur. 1589/2008 
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ayrılmak benim için çok 
güçtür. Kendimi metet · ek 
gibi olmasın ama, İngilizler 
benden çok istifade ediyor
lar. En iyi tercüman benim, 
yani lngiilzceyi en iyi bilen 
benim, demek istiyorum. Mü 
saade ederseniz maiyetinde 
bulunduğum İngiliz binbaşısı 
Merryden benim bplüğee av 
detime razı olup olmıyaca
ğını sorayım. Fakat açıkça 
söyliyeyim ki yukarıda, irti-
bat hususunda bana muhtaç 
olduklarını sanıyorum. 
Akşamüstü, binbaşı Merry-

den bizim tabur kumandanı
na bir mektub getirdim. Mek 
tuh, tabii İngiliz binbaşısının 
benim hiümetime çok muh
taç olduğunu bildiriyordu. 

Binbaşı Malacoste, küçük 
siyah bıyıklarını çekerek ho
murdandı: 

- Yazık, dedi, terfi ede
miyeceksiniz. Sıranız gelmiş
ti. Fakat mademki İllgilizle
rin bu kadar size ihtiyaçları 
varmiş, sizi onların elinden 
almak istemem. 

- Mersi binbaşım. 
KANLI FAKAT FAYDASIZ 

BiR HÜCUM 
Terfi, yeni çavuşlar hiç 

yaramamıştı. Onbaşılıktan 

çavuşluğa ve başçavuşluktan 
ikinci mülazimliğe terfi eden 
küçük zabitlerin hemen hep· 
si. birkaç yüz metro ilerle
mek için yapılan son nev
midane hücumda feda edil
mişlerdi. 

Tamamen mevzii olan bu 
delice taarruzun sebeb ve 
himetini, faydasını anlamak 
kabil olmadı. 
Saat 4 de, bizim ikinci ta· 

bur, tek topcu mermisi atıl
madan, Kerevizdere üstün
deki Türk siperlerinden bi
rine taarruz etmek emrini 
almıştı. Binbaşı, Malacoste 
kararbaha telefon edere bir 
yanlışlık olup olmadığını sor-. 
O telefonla konuşmağa ça
lışırken ikinci bir emir nefe· 
ri geldi ve hemen hücum 
dalgalarının siperden çıka

nlmesı emrini getirdi Binba
şı ıstırab ve ümidsizlikfe ba· 
şını sallıyarak, hatta ağlıya
rak emre itaat edib bağır
mıştı. 

-( Arkası var )-

İzmir sicili ticaret memur
luğu reşmi mührü 

Ve F. Tenik imzası 
1: MUKANELE 
İzmirde Karşıyakada Celal 

bey sokağında No. 3 Evde 
oturan bay Hüseyin Bahri 
Aktı ile İzmirde Birinci Bey
ler sokağında No. 44 evde 
oluran bay Şekib Uyal ara
larında bervechi zir şerait 
dairesinde kollektif şirket 
aktetmişlerdir. 

Madde 1 - şirketin mak
sat ve mevzuu:IBilumum em
teayı ticariye üzerine toptan 
ve perakende olarak satış 
komisyonculuğu. 

Madde 2 - Şirketin mer-
kezi: İzmir ve merkez mua· 
ınelitı lzmirde İkinci Mıhcı
lar sokağında No. 10 mağa
zadır. 

Madde 3 - Şirketin un
vanı: (H. Bahri Aktı ve Şe· 
kip Uyal kollektif şirketidir. 

Madde 4 - Şirketin ser
mayesi: Her şerik tarafın

dan müsa va ten vazedilen onar 
bin liradan cem'an yirmi bir 
Türk lirasıdır. 

Madde 5 - Her şerik un
vanı şirketi istimal etmek 
kaydile şirketi münferiden 
temsil eder. 

Madde 6 - Şirketin maksa
dına vukua gelen masraflar çık
tıktan sonra artan safi ka
zanç iki müsavi hisse üzeri
ne tevzi olunacaktır. Zarar 
olursa kazanç gibi taksim 
olunur. 

Madde 7 - Şirketin müd 
deti : 4 Temmuz 935 dört 
Temmuz dokozyüz otuzbeş 
tarihinden itibaren on sene
dir. 

Madde 8 Her sene gi-
rince Kanun ayında bilanço 

·~~-.... ....... , ........ """~~ 

yapılacaktır. 
Madde 9 - Şerikler bir· 

likler ve Fazlı zade Hüseyin 
Bahri ve Şekib unvanını haiz 
şirketlerini tasfiye ederek 
mevcudatla alacak ve borç
ları tamt?men deruhte ve ka
bul etmişlerdir. 

4 Temmuz 1935 
H. Bahri imzası 
Ş. Üyal imzası 

Uumum'i No. 4586 
Dairede okunan ve meali 

anlatılan işbu 4·7-935 tarihli 
mukavelename altmdaki im-
zaların üat ve hüviyetleri da
irece maruf İzmirde karşı· 
yakada Celal bey sokağında 
3 dumalalı evde oturan bay 
Hüseyin Bahri Aktı ve İz. 
mirde birinci Beyler soka
ğında 44 numarada oturan ' 
bay Şekib Uylanm olup mün
derecatmı tamamen kabul 
ve ikrar eylediklerinden son
ra bizzat kendileri imza ey- 1 

lediklerini beyan ve tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz 
beş yılı Temmuz ayının dör
düncü perşembe günü. 
İzmir birinci Noteri resmi 

mühürü ve M. R. Bay 
raktar oğlu İmzası 

Umumi No. 4697 
İşbu mukavelename sure

tinin dairede dosyada saklı 
4 Temmuz 1935 tarih 4586 
umumi numaralı aslına uy
gun olduğu tasdik olunur. 
Bin dokuz yüz otuz beş yılı 
Temmuz ayının sekizinci pa
zartesi günü. 

İzmir Birinci Noteri 
resmi mührü ve 
Mehmet Rıfat 

ımzası 

iKiZ---..~----~-~~--...-.,......----.----.... ----,_.,--------..... 
İzmir Muhasebei Hususiye 

Müdürlüğünden : 
Cezair hanı içindeki Bedeli keşfi 
mağazaların tamiri 376,20 

İdarei Hususiye vilayete ait yukarıda yazılı mağazaların 
1 tamiri 7 /7 /935 gününden 27 /7 /935 gününe kadar (20) gün 

müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme şartlarını 

görmek isteyenler her gün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne 
~ ~ ~ ~ ve iştirak etmek isteyenlerin de ihale günü o)an 27 /7 /935 • f • Cumartesi günü saat (10) da depozito makbuzlarile veyahut 
zmır panayın banka mektuplarile birlikte Fncümeni Vivayete müraca-

Şark den1iryalları de _a_t_la"'!!'rı_. ---.....,,~-~--------_,,,~~-2-0~~~"' 
yüzde 10 tenzilat yaptı İzmir . Muhasebei Hususiye 

Ankara (Özel) - 22 ağus-
tosta açılacak o.lan arsıulusal 
İzmir panayırına i9tirak ede· 
ceklere Şark Demiryolları 

terafmdan yolcu ve eşya ta
rifelerinde· aşağıdaki esaslar 
üzerine tenzilat yapılacaktır: 

22 Ağustosta açılacak ar
sıulusal İzmir panayırına eş
a götüreceklerle, glStürecek-

leri eşya için umumi tarife
den yüzde 70 ve segi gör-
mek için gideceklerden yüı .. 
de 50 tenıilAt yapıla .. ktır. 

~Üdiİr}ÜğÜndeıt: 
ldarei Hustısiyei Vilayete aid Bayındırda Fevzipaşa cad

desind 927 senesinde müceddeden inşa olunan 1128 metre 
murabbaı arsa ile su ve elektrik tesisatını havi otel ve ga
zino ve ayrıca bir rr. utbah ye aşhaneyi ile dokuz oda ve 
bir banyo dairesini havi 7500 lira kıymeti muhammeneli 
otel ve gazino ve müştemilatının bilumum demir baş eşya
sile beraber mülkiyeti satılmak üzere 4-7-935 gününden 
24-7-935 gününe kadar 21 gün müddetle açık artırmaya çı
karılmıştır, Bedeli dört sene ve müsavi taksitte satılacak 
olan bu otel ve gazino ve müştemilatına talih olanlan istek
lilerin şeraiti anlamak ve ya pey sürmek üzere Bayındırda 
idarei hususiyede müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
elunur. ( 2038 ) 
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ÇAKICI EFE 

-20-

9 Arnavudun elinden kurtan 
mış olan Raziyenin düğününd 

- 9 - Karşılama cidden sami 

Çakıcı, dağda namuş 
hırsızllğı yapmadı! 
Çakıcı, Bayındırda çok 

inandığı yataklarından Niko
laki Bakalakinin evine in
mişti. Çakınının Bayındırda 
kasap İspiro Fasulyoti, ce
Ieb Kosti, elbiseci Corci is
minde üç tane daha Rum 
yatağı vardı. 

Bunlardan başka çetede 
Boyacı .oğlu kahya Pepro, 
Boyacı oğlu Y anko, bahçe-

• van hacı Y orgi, Hacıilyaslar 
daki Nikoli ismindeki yatak
ları Çakıcı efe macaraların
da mühim roller oynamış 
Rumlardan i<liler. 

Çakıcı efe, Bayındırdan 

Beşparmak tepeleı ine doğru 
nedense bu defa çok seri bir 
yuruyuş takip etti. 

Değirmenci kızı Mary, çok 
yurucu ve cebri bir yürüyüş
ten sonra, ikinci olarak bir 
düğün - evine değil - çadı
rına vardılar. 

Burada da bir Yürük kızı 
Raziye evleniyordu. Bu da 
Çakıcı Mehmet efenin Ahiret 
kızkardeşi idi. 

Çakıcı Reziyeyi beşparmak
taki yörügün çadırını "Çakıcı 
efeyiz hır! Diyen yakan do
kuz Arnavud elinden kurtar
mış ve Çakıcı efelih, iddia 
eden korkak Arnavudları 
yine bu kız için ateşte kı
zartmiş ve bu suretle öldürt
müştü. 

Çakıcı, bir fincan kahve 
içtiği, bir kuzu kızartması 
y:diği yörüğün kızını o za
man kendine ahret kardeşi 
yapmıştı. Ve: 

- Babalık, demifti. Razi
yeyi ben evlendireceğim, de
mişti. 

Raziye, güzel bir Türkmen 
kızı idi. Babasının da davar
ları az değildi. Bunun için 
kendisine iki talip çıkmış 

fakat babası : 
- Kız benim değil, Çakı

cı efenindir. Hele bir sora
lım demiştir. 

Çakıcı bu iki taleb hP k
kında tahkikat yapmış, fakat 
ikisi de reddetmişti. Bu 
adamlar, doğru dürüst adam 
lar değildiler, maksatlar. ih
tiyar yürügün davarlarına 

- varsa - küflü albnların kon 
mak idi. 

Bu iki talebi reddettikten 
sonra Raziyeye kendisini bir 
delikanlı namzed göstermişt. 
İşte şimdi bu Raziyenin dö
ğünü yapılıordu. 

Çakıcı efenin buraya ge-
lişi, Bayındıra girişi gibi ol 
madı, İhtiyarın çadırlarına 
yaklaşırken Çakıcının kızan
ları havaya silah atmağa 
başladılar. Çarın dışında, da 
vul zurnanın etrafında top
lanmış olan düğüncüler, bu 
silah sesleri üzerine hep aya
ğakalkblar· ve çeteyi kar
şıladılar. 

idi. Gelenlerin eşkıya, hem 
de eski Aydın vilayetini baş 
tan başa sarsmış Çakıcı ef 
çetesi olduğunu bildikler 
halde, düğüncüler :>idden se 
vindiler. 

Çakıcıya oturacak yer gös 
terdiler, ihtiyar Yörükle, ih 
tiyar karısı Çakıcı önde bia 
arzeder gibi hal, hatır sor 
dular. Telli, pullu elbisesiln 
duvağile gelin, yani Raziye
de geldi efenin eliei öptü. 

Çakıcı, kızanlarma istira· 
hat verdi. 
Düğün eylenceleri yine 

başlamıştı. 

Burada şarab içilmiyordu. 
belki de rakı da yoktu. Ya
hut gizliden bir kaç delikanli 
tarafından içiliyordu. Saf 
muhitlerde kaygu ve .dertsiz 
büyümüs çam yarması gibi 
delikanlılar Ayının meşhur 
zeybek oyunlarına yine baı
ladılar. 

Çakıcı efe, bir müddet 
kızın ana ve babasile gö
rüştü damad henüz meydan
da yoku. 

Değirmeci kızı Marya, va
ziyeti hayretle seyrediyordu. 
Şimdiye kadar Yürük döğü
nü görmüş değildi. 

Yürük gelini Raziye, ilk 
heyecan ve mahcubiyet geç
tikten sonra Çakıcının kız an 
zanlarını • hırsıy bakışlarile -
gözden geçirirken, değir
menci kızını gördü. 

Ne kadar ise kadındı, kıs
kançlık mayasının yc;>ğurlu
şunda vardı. Ve bu kadını 
heman kıskanmağe başladı. 

Ne belli?. Raziynin, ken
disini dokuz Arnavuttan kur· 
taran ve bir Yürük kızı için 
harikuliade bir erkek olan 
Çakıcı efeye gönlü olmadığı 
ne belli idi?. 

Çakıcı namuslu bir adam 
olmak itibarile kurtardığı bir 
kıza, fena gözle bakmazdı 
ve Raziyeyi kardeş edinmişti. 

( Arkası var ) 

Urlada spor 
faaliyeti 

7 - 7 - 935 Pazar gunu 
Urla Halkevi spor kolu ile 
İzmir Parkspor kulübü ara
sında Urlaiskelesinde yapı
lan maçta Urlalılar 5 • 2 ga
lib gelmişlerdir. Urlalı genç
lerin istikbalde eyi bir takıma 
sahih olacakları görülmekte
dir. Kendilerini tebrilC eder 
daha birçok muvaffakıyetler 
dileriz. 

Tahsili yerirıde 
Genç bir kız iş arıyor 

Y azıcıhk, kasadarlık ve 
satıcılık yapmak istiyen bir 
genç kız iş arıyor. 

İdaranemi:ıe mür•caat. 
( D: 10) 



Sıcaklar Geldi 
Yazın bunaltıcı günlerini neş'e ve eğlence .. 

ile geçirmek için her yere gidebilecek 
eyi bir elbise yaptırınız 

M T ZE 1 .. 
SizeJ:en şık ve biçimli elbiseyi dikecek yegAne terzidir ~ı 

KEMERRAL Ti HÜKÜMET KARŞISINDA ~~ 
t:-s:·~r.~~~~ır~2SJ::.:~-f:.5 

( Hallaa s..ı ) ' tl!lflifia 

BLAK :PL G 
BOCEKLERI OLDOROR 

IH lltOUChH, ..... ti ...... , ......... ,...., Pli ........ PUC .. 

'.M'""''.li!:Jlı'-·~•ı et toua autrea lqectH pertdcleux IMtmatane. ... tı •-... 
~ •• _.._...._ ploı .-s~ ~ana :J:ınsor ••• H ne tach• ..-. .... e ıaı ... aucune odeur. 

UMUM DEPOSU: 

d. n el 1 
2 • • kordon No • 88 Telefon 3306 ıncı 

. -- - -· -\.. . ..........., '!"D' •ırnrmzcwp•ztt0 UA .......... 
Ucuzluk Sergisinin Ye D i 

çeşitleri ~.T~ VE 

Büyük Tenzilib 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiyaçlanmzı, hediyeliklerinizi efİ 
görülmemiş ucuz fiatlarlar İzmir hükümet caddesinde 

Şemsi Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı alınız 

BUGON 
En b&yllk ainema artistlerinin temsil ettikleri 

Gai~ten bir 
Lueien Muratore - Vera Korene ve llibadian 

tarafından oynan• biui bir facia 

ATESLI KADINL1k 
Armand Bernald - MUJ111erit• lloreno •• Aadre Pouaem 

btıyik tarkıh ~omediai 

SEANS SAATLARI 

t 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz biiytik raibet
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. ~'iatlanmız çok ucuz olmakla beraber pa
zarlıklık "yorulmadan tuhafiyeye ait bütiln iht yaçlanmz.ı ye 
bediyeliklerinizi alabilininiz. 

_!f~, ... saa~tı:l::aı6r=da,Al~Caı::maArtr=emır:·~ı~2~,30Adr=a,ır::NarS11Rr:l:l4c::l•ır::••' :S 
~ ...... .. 

TRAŞ BIÇA 

Saygı değer yurddaılar 
ALK: Traf bıçağını ve makinalarını her satıcıdan israııla 

arayınız. 

ALK: Traş bıçağı ayarında ve ucuzluğunda başka bir 

Alacağınız mal her hangi bir beple itinize yaramayacak 
olursa yahut baıka yerde daha ucuz bulacak olunanı& 

geri getirir paranızı tamamen alınınız 

Satışlarımız her vakıt muhayyerdir 

------------------------------------------
YÜKSEL RAKISI 

Az zaman zarfında Kabadayı 
rakısı kadar yükselmittir bıçak yoktur. 

ALK: I:::.i ~ı~S{, "in;:r!d:reç çel!ğ;nden yapılmış ve ~AA4-AAı6i. ıM.ılıtlıll :1 la6•AA•••••.aıiıl 
ALK: Traş bıçağını kullanan bir daha başka bıçak aramaz j Elektrikli tramvay deposu karşısında 
ALK: Traı bıçağı ile binlerce halk tıraş oluyor bundan 41 G u·· z E L y A L 1 

bir tane alan bir daha başka bıçak aramaz. 4111 

ARASIZ: Tecrübe yapmak istiyenler depolarımızdan birer 41 Denı•z Banyolan Açddı 
tane almalarını rica ederiz. 41 

MÜJDE 

Çeşme lhca ve Plajlan •e· 
ferleri bafladı 

Barut Hanından yalnız Puar ı&n8 hareket ... t1aru 6,30.7,JI. 
8,30 yalnız pazar fllnl ıidip gelme llereti 150ilnanif*. 
Aynca fazla mal6mat almak iatiyenler her ramaa 3314 
ve 2948 Telefon numaralarına mlracaat edelai&rl•. 

BiLET SATIŞ YERi: İzmirde Buat ffaa•nda Neaü 
Livantah lhrabimden biletlerinizi temin eclenİllİL 

BU FIRSATI KAÇIRMAYINIZ 

Eczacıbaıı S. Ferit 

MUM: deposu lstanbul Marpuçcular Yarım Şişeci han No.1 41 1· · Bel d. · · h t-rlu- sıhh"'ı ve 
M R: D Sul H K·ı· ·ı N 6 ... zmır e ıyesının er u 

ı · epoıu u an ı ımcı er o. .._ • L 
!lıiiMliliiiiiiiiiiiiıiiiıı-..iıiiiliiiiiiiıiiiii .... ıiııi9- • f eııni şartları haiz ve 124 odayı havı, kadın osyonu 

Ucuzluk ~ Göç i ve erkek banyoları bu mevsim için açıl- Bufilnden itibaren •Jida 
41 mıştır. lmıirınerin emirlerine buınhr 

Rekoru Sayın mfışteriJerimim J Halka~nar Duc Tesisab VARDIR M AN u L v A pek ha-
ımirde Çivici hamamı kar- dikkat nazarına 41 suyu ıle Y 1 fif ve devamlı ince kokum 
ında Haftani sokoağında B 1 1 d k. t • ..- Elektrik, her türlü istirahat esbabı temin edilmiıtir 
numaralı foto Bilgili mü- acı ar a ı saa cı maga- • ile en mllfkll mlfteriDi hile 

emmel retuşlu vesika foto- zamı Yolbedesteninde 43 No. e fiatlar Ucuzdur hayran ~edecek kı~ettedir. 
afını (3k0) 6 kkatartdpostal 75 I Bidayektl htti~nı aEğzındaki fi~ağ1 az

1
a l.w••••• .... ,.' .. @00•00•00"'5 A N U L Y A 

nqa çı arma ır. lya na e m. n ucnz atara Okurlanmıza Mu··ı·de -··-· Ağrandizman kara kalem saat almak veya saatlarını 
ğh boya ifleri ve tablular ı k 
tırmıza getiremediğiniz de- tamir etme istiyen müşteri- 32 sayfalık renkli ve resimli bir kapla 
ede ehvaen yapılmakta- terimin bu yeni mağazamı da süslü kitaplar yalnız 
. Bir ziyaret, kanaat getir şereflendirmelerini yalvannm. 
ğe kifidir. 1-15 T~mirat teminatlı olup 100 Paraya 
ecriibeli 
ir muhasib İş arıyor 
H-p ve idare işlerinde 

tecrübeler görmüş, 

teaddid memuriyetler ver
bir zat mütevazi bir ma
it aramaktadır. 

(Halkın Sesi) ldarehanesi-
IDlra ... t, 1-6 

muallim, zabitan, memurin ve Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevzuu tarihi ha-
talebeye tamiraf yilzde 20 kikatlerden alınmıı kitaplar serilerinden bir bım: 
iskontoludır. - 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fuhut, 

Bir tecrübe her tavsiyeden - 2 Alemdaar ve fesi ve ptıaktıl ihtiWi, 
muraccahhtır. - 3 Sarayda Rum kızları, 

(HiSAR CAMl) - 4 Boğazlanan Sadraza, 
- 5 lstemeztlll&k. 

Y olbedesteninde _ 6 Kanlı Kılıç 
43 No. saatçı - 7 Kanuni ıultan Stileymanın bir aık maceruı. 

TEKiN KUBiLAY Vuaire venire., 

taldid edileaaiyeeelrtir. For
multl gizlidir. 

Eczacıbaşının diğer_ 

kokulan kadar seve-1 
cek takdir edeceksi-

M.Depo 



Sahife 4 

Memle Tuz 
ao~~~~~~~~~~~ 

Nekadar çıkıy 
fediliyor ve y 

193) yılı inhisarlar umum yon kilosu da insan ve hay-
müdiirlüğü büdcesinde 127 van tarafından istihlak olun-
bin ton tuz satalacağı oran- maktadır. 
lanmıştır. KiJo fiatmda üç 1934 yılında yapılar, bir 
kuruş (tonda 30 lira ) indir araştırma, Ankara, Frzurum, 
me, istihsal ve satış ayni Konya, -Kayseri, Sıvas Er-
masraf yapılacağına göre, zincan, Siird ve Bitlis mın-
gelir de 127000 darb 30 mü- takalannda ~tuzlalarda satı-
savi 3,810,000 lira fedakar- lan 56 milyok kilo tuzun 12.S 
lık yapıldığını gösterir. milyonunun köylüye 24 mil-
Beş yıllık vasati istihsal yonunun tüccar ve esnafa 

miktarı 176,000 ve istihlak aid olduğuanlaşılmıştır. Sahil 
miktarı ise 125,000 tondur. ambarlarındaki satışın ise 

Tuzun ucuzlaması üzerine yüzde 31 i köylüve yüzde 
Kulp Kagızman mıntakasıda 69 unun Cla esnafadır. 
sabş mıktarı yüzde yirmi Tnzun köylü için önemi 
derecesinde artmıştır. Bu va- büyüktür. Peynir, yağ ve sa-
ziyete göre tuz ucuzluğunun ire gibi tuza ihtiyaç göste-
istihlaki yüzde yirmi derece- ren mevaddan maada hay-
sinde artıracağı düşünülübi- van da tura mulitaçtır. 
lir. # Köylü bunu da düşünmeğe 

Fenni hesablara göre bir mecburdur. Tuz yemeyen 
insanın yında tuz istihlaki 5 hayvanın derisinin sağlam, 
büyük baş hayvanın 10, kü- olmadığı gibi etinin lezzeti-
çük baş hayvanın 1,8 kilo- de olmaz. Kafi miktarda tuz 
dur. alamıyan hayvanın bağırsağı-

Memlekette yılda 125 mil- da çürük olur. Bu itibarla 
yon kilo istihlak edildiğine tuzun önemi hem sıhhat ve 
göre, bunun beş milyon ki- hem de ekonomi bakımın-
losu sanayide yüz yirmi mil- dandır. 

~q ıı;ıı .... ıı ~ fı+"i f.A."i E,•"= 
-•1111 kJ,.,.. lııiiıll lıhdıl r.: A av.: a J 

Kızkardaşı 
fiP•if 
b~ 

l 
•• 
Oldüren onaltı y şın 

sözleri ••• 
ki ka 

tilin --------·---
Bu alçak kadının vücudü yalnız aileıniz için 

değiJ Yunanistan için de bır leke idi 
Atina ( Özel ) - Birkaç alçak kadının vücudunu or-

gün evvel bütün Atina ga- tadan kaldırmaktan başka 
zetelerini .meşguı eden on yapılacak birşey yoktu. Eniş-
altı yaşındaki katil Nikola- tem gibi iyi kalpli, ablamın 
nın cinayeti hakkında bura saadati için her fedakarlıgı 
ba~ını öldürenin ilk sorguda yapmış bir adame bu rezil 

söylediği sözlerini yine ortaya kr.d.nı:ı ya,)t ğı alçaklığı ya· 
atarak uzun neşriyatta bulun nında bırakamazdim. 
maktadır. Bu esnada genç katil hıç-

Gazetelerin verdikleri ha- kıra hıçkıra ağlamağ baş-
berlere göre Nikoia sorulan lad gından müstantik ona şu 
sorulara şu cevaplar vermişti: 

1 
suali sormu., tur: 

- Heaışire~i seni öl- - Yaptığın cinayett.:d na-
dürdük. dimmisin? 

- Ben öldürdüm. Hayır. 
- Neden öldürdün? - Neden ağlıyorsun? 
- Çünkü yalnız ailemiz 

için değil, bütün Yunanis
tan için bir leke olan bu 

''"''q 
l~l 

ıı~·ın 

b~ 

- 1-\ilemiz içinde böyl na
mussuz bir mahlukun yetiş
miş olmasına yanıyorum. 

ll"llf 
.~. 

11100111 
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Mussolinin ge • 
yenı 

kaza e •• 

Venizelosa kurşun işlenıediği gibi Duçe de 
kaza ve bela ~ an beri inı'ş! 

Geçenlerde V enizelosu vur
mak için arkasınd~n Avru
paya giden suikastcıların 
meydana ç.ıkarılması dolayı-

sile ihtiyar jhtilfılcinin: "Bana 
kurşun işlemez ! ,, Diye bir 

bunaklık savurduğu malum
dur. 

lininin kaza ve suikast kur

banı olmıyacağına dair bir 

falcıııın ortaya attığı garib 

iddiadan bahsedeceğiz. 

--~ı:vu~--

.. tten 
• 

( Halkın Sesi J 

Çinde Büyük Bir Af et 
•••• 00 .. 00---------------

Yangtse 
ekinler 

nehri 
harap 

korkunç bir surette taşıyor 
oldu - açl k tehlikesi var 

Hankov 8 (A.A) - Yangtse nehrinin 
suları korkunç bir ryüksekliğe çiktığından 
orta Çin sular altında kalmak tehlikesi 
içindedir. Geçenlerde yirmi bin işçi Vune
vide yeni hır bent yapmışlardı. Bu bendin 
yıkılması Vu ang ve Hankov için bır fela-

ket olacaktır. Nehrin kaynağına doğru olan 

arazi şimdiden sular altında kalmış ekinler 

mahvolmuştur. Ahali acıklı bir durumda 

kalmıştır. Açlıktan korkan merkez ilJeri 

Nankiden yardım iştemişlerdir. 

9 TEMMUZ 

Rus - Japon 
gerginliği 

-( Baştarafı 1 incide )-
metimiz yine bütün komşu' 
larile dost geçinmek isteğiıı' 
de olduğundan yalnız bunJart 
protesto etmekele kalmış 
tutulanların geri verilmesi is 
temiştir. , 

Fakat Madçuri kuvvetletl 
bunları vermek istememişler· 
dır. Bunlar ancak 28 hazi• 
randa işarımız bzerine Man• 

P'!."'ı 11,ö.O f~q 11',ö.'ll 11.;'I 
l:ıUiı bıu 1 fıu ı:I lıWiıl flboı:I 

ugoslavyada 
··~ı 
bıudl C•1 

Çok önemli bir 

çuri~nöbetçilerine teslim edil• 
mişlerdir. Bu iki süvari ken· 
dilerinin topraklarımızda tu· 
tutulduklarını vn iyi muamele 
gördüklerini yazı ile bildir• 
mişlerdir. 

20 Haziranda Bulandira 
bölgesinde sınır kuvvetleri· 
miz üzerine Mançuri asker
leri tarafından iki defa ateş g 

00 

binen· n teşekülünden 
ra ilerin d r m 
-------0000-------

MUHTELIF PARTiLER BIRLESEREK BLOKLAR 
TEŞKiL EDiYORLAR ... 

Belgrat 8 (A.A) - Siya- cud olduğunu teyit etmiştir . 
sai özaenlikleri (hüriyetleri) Bu üç fırka bay Stoyadino-
ve hala° basın toplatı özgen- viçin muhtemel başkanlığı 
liğini bunlara ait kanunları altında büyük bir Yugoslav 
yapmadan önce filen kurul- kurumu meydana getirerek 
muş olan Stoyadinoviç kabi- mıntakavi ve mesleki mese-

. . . b I l'd leleri ikinci plana atacak ve 
nesmın ış aşına ge e ı en- d'l 1. b b' 
b · · · d b" .. b" mute ı ı eral ır program-
erı ış sıyasa a uyur ır la bir nevi milli fırka halini 

faaliyet görülmektedir. Ge- alacaktir. 
çen hafta ve dün önemli mi
tingler yapılmıştır. 

Eski bakanlardan ve Sırp 
radikal fırkasının ileri gelen 
üyelerinden bay Lazar Mar
koviç firkası tarafından ter
tip edilmiş olan bir toplan
tıda vermiş olduğu bir söy
levde şeşi bay Stoyadinoviç 
olan Sırp radikalları ile lider
leri bay Koroşets olan Slo
ven katolikleri ve reisleri 
bay Memet Spaho olan Bos
na müslümanları arasında 

sıkı bir ittifak ihtimali mev-

Kezn üç fırltadan, yani 
Çiftçi, Demokrat, Kovalis
yonu, Sırp Demokrat fırkası 
ve Sırp Çi~çi fırkasından 
mürekkep arışıkiar kabine 
diyevinde Hırvat meselesin· 
den bahsedilmemiş olmasın
dan dolayı hükumet muaha
za etmektedirler. 

Ayrış fırkalar da buna kar· 
şı çalışma beraberliğini yap
mak istiyorlarsa dn program
larının ve hareketlerinin öz
gülüğünü (serbestisini) mu
hafaza etmek istemektedirler. 

Fena havalar 
ind" t nd e i eri er bat 

et iştir bir tr yD d n ~ı ı 
Bomt,ay 8 (A.A) - Fena havalar bütün Hiııdistandaki 

ekinlere zarar vermiştir. Bazı binalar hasa.-a uğramış bir 
tr~n yol', •n çıLm ıtır. Ço'• şiddetli yağmurlardan dolayı 
Bombay çarşısı sular altmda kalmıştır. 

A a 
şebe 

n eoyeok b• 

esi y ka a 
Berlin 8 ( .A) - Gümrük memurları Staynbruk sınırı 

istasyonunda dokuz kaaın ve onbir erkek Belç.ikalı kaçak
çı•ı yakalamıştır. Bindikleri otokar alınmıştır. 

• 00 • sp y p ze 
g .. zefi seçild. 

İstanbul ( Ö. D. ) - Avrupa güzelleri müsabakası 
pılınış ve jüri İspanyol güzelini Avrupa güzeli olarak 
etmiştir. 
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- Baştarafı 1 incide -
Avusturyaya yapılan finansal 
yardımı hatırlatmakta ve ya
zısını şöyle bildirmektedir: 

açmışlardır. Artık hükfıme• lı 
timiz Mançuri hükumetinin ş' 

Fransa ve küçük anlaşma 
Habsburglara katığ surette 
karışthrlar. Sarsılmış olan 
Ayrupada karışıklıklar çık
ması için bu hanedanın ne
ler yaptığı göz önünde tutul 
maktadır. 

Her hangi bir ciddi gör
men için Hebsburgların mal
larının geri verilmesi bun
larla hanedanlık propagan
dasının en çoğunu yapmaları 
için imkan vermek ve bu 
surette Avusturyanm komşu 
memleketlerin ve bütün Av
ruhanın barışını ve ğüvenli
ğini tehlikeye koyabilecek 
işlere girişmelerine ızm ver
mek demektir. 

-.s·--'!J ,,_.,. __ 
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• an ısa 

Lik maçlrı 
Devam ediyor 

Manisada bu hafta da lik 
maçlarına devam edilimiştir. 

Fiküstnr mucibince bu Pazar 
Sakarya - Salihli takımları 
karşılaşmışlardır. Sakarya üs 
tün bir oyun uynıyarak ra
kibini O - 1 yenmiştir. 

hududu geçenleri cezalandı
rılmasını beklerken Mançuri 
hükumetinin eyi komşuluk 
duyguları beslemediğini gör· 
müştür. Mançuri askerleri 
tuttukları iki Sovyet erini 
geri vermek istememişlerdir. 

Mançuri Dış Bakanlığı si-
yasal büro şefi bunların he· t 

men geri verilmesini ve onar
sanmasını (tarziye verilme- 'I 

sini) istemiş ve 4 temmuzda 
şu isteklerde bulunmuştur: 

1 - Mongol cumurluğ'u 

hükumeti hadisenin bütün 
soravını (mes'uliyetini) üze· 
rine almalıdır. 

2 - Hükumet soravılara v 
(mes'ullere) ne yapıldığını bil 
dirmelidir. 

3 - Mançuri hükumeti 
Mongol toprağında belli yer
lere kendisiyle her zaman O 

konuşmak üzere oruntaklar 
, göndermek hakkını ister. Bu 

oruntaklar göndermek hak
kını ister. Bu oruntaklar is
tedikleri yere gidip gelebil
melidirler. 

Bu istekler yerine getiril
mezse Mançuri hükumeti 
Tamsikasunun doğusunda bu 
Iunan bütün kuvvetleri bu 1 

noktaya gelmemizi istiyecek
tir. 

Munçuride Japon süel hey'· il 
eti başkanı Kaotung ordusu 

kurmayi adına isteklerini 
tekrarlıyarak buna ordunan 
Mogolistana bir oruntak gön· 
mek ve bununla bağlantıyı 
kurmak için Mongol toprak-

' larında bir telgraf hattı uzat· 
mak hakkını istediğini de 
bildirmiştir. ' 

Bu diyev çok enteresandır. 
Çünki bu istek Mançuri ve 
Japon hükumeti adına degil 
Monğolistanın hiç ilgisi ol
madığı güney Mançuride 
bulunan Kvantung ordusu 
adına yapılmıştır. 

-··~-·-
'istanbul-Atina 

maçı 
İstanbul (Özel) - İstan

bul muhtelitinin daha kuv
vetli çıkması için dün yapıl-

Bu defa da B. Mussolininin 
tayyaresine yıldırım isabe-
tinden makinistin baygın ve 
bitkin bir halde kalmasından 
ve İtalyan başvekiline hiçbir 
şey olmamasından bahseden 
bazı gazeteler onun da kaza 
ve bel~dan beri olduğunu 

ıöylemeğe kadar kaJlhnışlar-

Ze ı mişle 
Tepecikte Sürmeli soka

ğında Karakaş Meleğin umu

mi evinde sermaye Fevziye, 

Sabriye ve Zehra sabahle

yin içtikleri s\itten zehirlen

mişl rdir. Sütün Budada to

pal ~ahraman adında bir 
seyyar satıcıdan alınc\_ığı tes
pit edilmiştir. 

• • • T tt ? 

1 Ame;ik:~ ~irrhaydut~ ıçın neler anlatı:or? 

Bu maç için İzmirden ha
kem istemişti. Bu maçtan 
sonra de Sakarya takımını 
ilerideki yerini muhafaza et
mektedir. 

Satılık 
nıotörsiklet 

ması beklenen Atina - İstan
bul muhtelitleri maçı bugüne 
bırakılmıştır. 

Yeni Sigara 
İnhisarlar Genel Direktör

lüğü tarafından, inhisarlann 
onuncu yıldönümü münase· 
betile piyasaya yeni bir çe· 
şid sigara çıkarılacaktır. 

dır. 
ı .. 

Y anDki whamızda Muao-

Merakla ve · heyecanla beldeyiniz, karilerimiz şimdiye ka
dar bukadar meraklı ve heyecanlı bir mevzu okumadıkla

rını göreeeklcrdir. 
Genç ve güzel fiarsiya Mors, kırmızı elbiseli kadın, 

Amerikanın en meşhur detektıf kadınıdır; çok güzeldir. 
Şimdi Gangesterlcrin şerrinden Londraya iltica etmiş bu-
lunmaktadır. Maceralarını Londranın maruf bir gazetesinden 
naklediyoruz. Yarın başlıyoruz. 

Çok faal, lastikleri müed
det her işe elverişli motör
siklet satılıktır. taliblerin 
2551 numaraya telefon etme- , 
Jeri. 1-6 1 

Bozkurt ismi verilecek olan 
bu yeni çeşid sigara 22 ku
ruıa satılacaktır. 


