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ltalya karşısında lngiliz ve Mısır ordularını bulaca 

Müthiş infilak ltalyanın vaziyeti bozuk 
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İtalyan patlayıcı madde f abri- Habesistana saldırırsa karşısında İngiliz ve Mı 

Paris, (Radyo) - Majeur Hastaneve nakledilen 20 
kasında infilak nasıl oldu sır askerlerinden mürekkeb ordu bulacakmış 

Kakre (Özel) E 
gölü kenarında ve Milanın işçinin de hayatından ümit 
50 kilometre uzağında bulu- kesilmiştir. 
nan "İtdlyan patlayıcı mad- Bu fabrikada SQO işçi ça-
deler sosyetesi,, nin fabrika- }ışıyordu. Yıkıntıların altın-
sında bugün çok kuvvetli dan çıkarılan cesetler tanın-
bir patlama olmuştur. mıyacak bir hald~dir. 

Patlamanın şiddetinden 20 Patlama yüzünden fabri-
kilometre uzaktaki kasaba kanın barut depolarında da 
ve köylerdeki binaların bü- yangın çıktığından, şimdiye 
tün camları kırılmıştır. kadar ateşi sön.dürmek kabil 

Resmen bildirildiğine göre olamamıştır. 
50 kişi ölmüştür. Bununla Patlama gündüz saat 14,30 
beraber patlamalar bütün da başlamış, bütün gece de-
gece devam ettiği için ölü- vam etmiştir. 
lerin hakiki mıntaka1arı da- Kazanın ambalaj yapılmak-
ha belli değildir. ta olan bir sandığın yere 

Yıkınblann altından 25 i düşmesi neticesinde çıktığı 
kadın olmak üzere şimdiye söyleniyorsa da, daha kati 

l:nukattam g?Zetesine 
göre, İtalya ile Ha 
beşıstan arasında ha 
rb çıktiğı takdirde 
Çata gölü mıntaka
sını zaptederek orada 
Mısır ve İngiliz bay 
raklarmı dikmek üz 

ere Mısır ve İngiliz 
kuvvetlerinden müre 
kkeb müşterek bir 
işgal ordusu hazırlan 
maktadır. Bu suretle 
İtalya, Habeşistanda 
şayet ilerliyecek olur 

sa, karşısında İngiliz 
ve Mısır bayraklarını 
görecektir. Mısır gaz 

Silah ticareti 
Henüz n1enedilmiş 

değildir 
İstanbul, 31 [Özel] - in· 

gilterenin ltalya ve Habeşia
tana mühimmat ve silih ih-
racını yasak ettiği anlaşıl
maktadır. Fakat İsveç, Da
nimarka ve Çekoslovakya 

hükumetleri bu hususta, biç 
bir karar ittihaz etmemit· 
lerdir. 

Bu memleketlerin silih sat
makta devamı kartısında ln
gilterenin de silah ihracına 
müsaade edeceği umulmak
tadır. 

• Cumartesı 

Günleri 
Açık bulunacak 
Dükkanlar kadar 32 ceset çıkarılmıştır. birşey belli değildir. 

s ~ ~ ~ oo ~ ~ ıs eteleri mavi Nil sula İç Bakanlığından gelen son 
rının İtalyanın eline geç HABEŞ SİVİL HALKI ORDU İÇİN MÜHİMMAT TAŞIYOR emir üzerine un fabrikalan TARİFE KOMİSYONU 

--· •-'4•~· ·----
Perşembe günü son toplantı 
yapılarak karar . verilecek 

mesine Mısırın asla zarı ol göre Habeş hükumeti, bir ı Son gelon haberler, lngil- ile toplu amele kullanan di-
mıyacağını yazarek, Çata müddettenberi talim ettirdi- tere ile Fransanın da Habe- ğer babrika ve lmallthane-

Liman tarife komisyonu 
yeni tarife üzerinde tetkik
lerini bitirıniıtir. Perşembe 
günü son toplantısını yapa
• ak yeni tarifeyi tasdik ede
cek ve ayni zamanda kör
fez vapuru ücretleri üzerin
de tetkikler yaparak bir ka
rar alacaktır. Körfez vapur 
ücretlerinin bir miktar indi
rilmesi mevzuubahstır. 

Yüklenıe ve boşaltma eş-

kanlığının tarife üzerinde 
yapılacak degişiklikler için 
tarife tasdike gönderilince 
bazı kararlar alması çok 
muhtemeldir. 

Finans ve Ekonomi Bakan
lıkları arasında tecim işleri 
bakımından yepılması istenen 
değişimler bilahare tarife 
Bakanlığa gidince yapıla
caktır. 

gölünün Mısır için hayati ği yüzbin kişilik bir kuvveti şistana asker yığmağa baş- lerden başka~' manifaturacı. 
r ladıklannı bildiriyor. zahireci, tkazmirci. demirci. 
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Fransız zabitleri Habeş askerlerine talim yaptırıyor 
ehemmiyette olduğunu söy- hududa sevkeylemiştir. Bu 
leoıektedirler. ordunun efradı, kanlarını da 

İstanbul ( Özel ) - Adis beraberlerinde bulunduru-
Ababadan alınan haberlere yorlar. 

E S E S ~ E 

Süveyş kanalı 
• 
lngilizler tarafından kapa-

tılacak mı ? •• 

İtalyanın şimdiye kadar hurdavatcı, tuhafiyeci, bile-
yapmış olduğu sevkıyat yü- zikçi, çarç.ı ve saire ıibi ma: 
zünden bizim para ile 200 ğazalarda cumartesi plen 
milyon liralık bir masraf ib- öğleden Lsonra açık balana• 

1 
tiyar ettiğ'i söyleniyor. caklardır. 

ss~a ama 
ÜÇÜNCÜ MURAT 

Safiye sultan 
OSMAN OGULLARİTARIHININ-EN HAŞMETLi VE 

1
KANLI SAFHALARINA DAYANAN T ARIHT ROMAN 
--~------------------------------=::l----------------------~ 

- BiRiNCi KISIM -
V enedik Asalet T abtından l.tanbulun Esir Pazanna 

------------
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Rampa, Venedik gemisini bü-
tün maneviyatından mah

rum bırakb 

P erşem be günü son top- İstanbul 31 ( Özel ) - Paris gazetelerinin verdikleri ha-yası ücretleri üzerinde bun- Jantısını yapacak olan ko- b 1 d 
iki ay evvel ekonom: bakan ~rlere göre, talya ile Habeş arasın a bir harb zuhurunda dirler; korsanlann gemileri 

Evet, büyük gemiler, bü
yük ve çok toplarile her 
vakıt ezici teveffuk sahibi-

' mıntakasına bir defa girdi-
1 ler mi, deha süratla ilerller

ler ve btiyük geminin en 
milnaaib ve cae alacak bir 
kısmına rampa ederler. Y ui 
ozamanın harb uaul v~ alet-

misyon tarifeye son şeklini İngilteae hükumeti Süveyş kanalını kapatacaktır. lıgıw De& tesbit edilmiş olan bunlar kaşısında daima ba-
verecektir. Böyle bir hadise sırasında Fransız sefinelerinin Süveyşten f ft bir numaralı tarifeye göre i ir. ---111111•---- geçme şartlar nı tesbit için salahiyettar bir İngiliz devlet 

bazı deği,iklikler yapılmıştı. ATATu•• RKE adamı Pariste temaslara başlamıştır. Maddeten böyle olan bu 
Haber alındığına göre yeni l bal, Türklerin halkettikkJeri 

tarifede ~~Pılan değişiklikler s Bay 1 Ten ı·ze os bir maneviyatla büsbütün 
fazla endırımli değildir. Zaten aygı)arltnlZ V ~ değişmiştir. 
iki aydanberit atbik edilmek S d • Küçük korsan gemileri, bü-
te olan 1 numaralı tarifede onul u lngı·ıterede oturmaktan men tün gemilerin tob tesiri al-
ekonoaıi bakanlığı bazı önem- İsnanbula gitmiş olan şar- tından kurtulmak iç.in müte-
li tenzilit yapaııştır. Bunun- bayımız doktor Behcet Salih edildi mi ? • • madiyen hücum eder ve iler 
la beraber liınanlar genel Uz, vapurdan çıkar çıkmaz, İstanbul 31 (Özel) _ İngiliz hükümetinin Venizelos ve ilerler: e :ıki zaman toplarıda 
direkt6rlüğü tarife üzerindeki Dolmababçe sarayına gitmiş oğlularını lngilterede siyabatten menedildiği haberleri henüz şimdiki büyük çapdaki tob-
asgari tarifeye göre yapıl- ve Cumhur Reisi Atatürke tekzib edilmemiştir. Venizelosun oğlu Kiryakonun Londraya lar gibi yakınlara tesir ve 
masını istemektedir. İzmirin yüksek saygılarını yaptığı seyahat için Paristeki İngiliz sefarethanesinde vize ateş edemezdi. Korsan ge-

Bunun için ekonoıni ha- sunmuştur. yaptırmakpek güç olmuştur. mileri topların bu zararsız 
·--~~~~;,$f'i!,~~~~H~~~J~~~~; ~ ~ ... 

Ahmet Ve Asim BOVOK ELBiSE FABRIKASI ESKi BiT PAZARI 
NUMARA 15 - 17 TELEFON 2042 

leri ile blytlk geminin bor· 
dasına kendilerini ula, 11la 
bağlarlardı! 

Bu anden itibaren klçlk 
kosan gemisi ile buytik bir 
harb aefidesi araamda kuvet 
muvrzenesi vücud bulur; hat

[ Sonu 4 tlndlde ) 

Telefon 

No. 
Hereke, Fesbane ve Karamürsel fabrikalannın en zarif \'e en dayanıklı kumaşlarından üç purova üzerine 22 liradan 26 liraya kadar mükemmel 
111Daırlama elbiıe yapılır. Yapılacak elbiseyi mlşteri be enmeza · · · .....l:l-L...ı.---..J.s...:..---L~:..!..!J:t..Al~~-..s .... 



Sahife 2 ( Halkın Seli ) 

- Kadın kani 
Türklerle Karşı Karşıya ] 1 Yazan: 

ANRI FÖV 

·~~::::: -109-

Türkçeye Çeviren: 
Emen zenci idama ma

kiim olacak mı? 
Ang Poley, yoni " Melek ı ğunu ve kocasını terketmiş-

Sür'at katarlarına be.nziyen 
küneş ,,, bu bir isimdir, fa- tir. Buna mukabil, Kara Lan 
kat bir şiirin değil, müthiş dro ile evlenememiştiır. 
bir katilin ismidir, ki mahut Kara Landro: 

mermiler ••• Landradan farkı yoktur! - Karımdan boşandıktan 

Malzeme hususunda bir 
mesele kendinigösteriyor. İn-

• giliz, cephemizden ayrılan 
l kısım ile buna muadil, mü

dafaaya mahsus siper malze
mesinin, dikenli telörgü ma
nialarının, kum torbalarının, 
siperlik eden saç levhaların, 
ağaç!arın ilah ve Dümejin 
siper toplarile cepanesının 

kendilerine bırakılmasını is
tediler. Bu istek General 
Jofre bildirildi. O da izin 
verdi. 
SÜR'AT KATARINA BEN 

ZETİLEN MERMİLER 
10 Birincikinun - Ana

dolu batar aları, birkaç gün 
denberi olduğu gibi, ordu
gah ve sahile, öğleden sonra 
şiddetli bir ateş açtılar. Bu 
gün bize grup ateşi yapan 
toplar, bir " Şark sür'at ka
tan ,, veya "Asya ekspresi,, 
diye isim verdiğimiz seri 
ateşli ve ağır çaph toplardı. 

Bu 150 obüs veya 150 lik 
gemi ·topu bir tren gibi öte
rek geçiyor ve biz geçişle
rini duyduktan sonra patlı
yordu. Saat dörde doğru ha 
taryalar, atış mesafelerini kı 
salttılar ve obüsler kararga
ha yaklaşmağa başladı. 

Bir tanesi eski kalenin 
hisr dıvan yakınına düştü, 
diğer biri de zabitler için sa 
lon yapılan dairenin tam ci
varına geldi. 

Tam Kaçacakları zaman 
ilçüncü bir obüs, uzun zaman 
hatane olarak ikullanılan bi
nanın divarına yani bizzat 
karargahın kapısına düştü. 
Küçük holü derhal o kadar 
siyah ve kalın bir duman 
kapladı ki birkaç dakika hiç 
bir şey görünmedi. 

Hemen yakınımızda, karan
lıkta iniltiler işitiliyordu. Ka
rargah nöbet yerinde bulu
nan Cezairli bir zuhaf neferi 
kbüs parçasile ölüm derece
ainde yaralanmıştır. Birkaç 
kahraman arkadaşı feryadına 
koşarak onu heman birkaç 
metro ortaya naklettiler ve 
lzerinden teçhizatını çıkara-
rak kendısini bir teskereye 
koydular. Birkaç dakika sao
ra bazılarının sadakat1eri 
hayatları~a mal oldu. 

Çünkü yaralıyı kaldırarak 
birkaç adım uzaklaştıktan 
sonra arkalarından gelen obüs 
bir evvelkinin kazmı olduğu 
çukurda patladı. Zabitlerin 

IVC erkanıharbiyedeki memur
lann büyük bir kısmı bu kü
çük zamandan istifade ede
,ek yemek salonu olarak kul-
:1andığımız büyük muhafazalı 
kuleye ve kısmen de D. E. 
\S. kulesine gitmeğe vakıt 
tı,ulmuşlardı. Ben de Tero ve 
Domilerle beraber bunlardan 
birincisine henüz girmişken 
yeni bir patlama bizi sağır
laştırdı. Kulenin kapısından 
:dışarıya bakmakta olan erki
aıharbiye yazıcılarından biri: 

- Miilizim yaralandı! diye 
'.bağırdı. 

- Hangi mülizim? 
- Mlllzim Kavfman!! 

Hepimizi bir süküt kapla
dı. En iyi ve en şen arka
daşımız olan Kavfmanı he
pimiz seviyorduk. 

Kavfman da diğerleri gibi 
nöbetçiyi öldüren obüsün 
patlamasından sonra büro
rundan çıktır. Fakat her iki 
kuleden birisine doğru ko
şacak yerde topal ayagile 
• Fransız cebhesinden aldı
ğı bi yara dolayısile tapaldı
obüsün patladığı yere doğru 
sağa sapmıştı. Sonsaki obüs 
gelerek tam ayni yerde pat
lamış, tapası Kavfmanın şah 
damarını kesmişti, Mülazim 
hemen can vereren oraya 
yığıldı. Menzil merkezi hiz
metleri şubesi merkezine 
taşındi. General Brülar fark 
ta ölen zabiti selamlamak 
üzere geldi. 

Tetro, Otavi ve ben civar 
da taşındığı hastanede ölen 
arkadaşımıza veda etmeğe 

gittik. Bir tesker içinde baş 
tan ayağıua kadar bir çadır 
bezi ile örtül · ı üş olduğu hal 
de yatıyordu. 

Tetro, yüzünü görmek için 
bir saniye kadar örtüyü açtı. 
Çehresi baruttan yanmış fa
kat şekli hiç değişmemişti. 
Yüzünde hiçbir korku eseri 
yoktu. 

Boynunun her iki tarafında 
parmak girecek kadar büyük 
yaralar.. T erto cesedin üze
rine iğilerek hiçbir şey söy-

Muhakemesi bitmek üzere sonra evleneceğiz ! . . Deyıp 
olan bu adam, Mart:nsik ada duruyordu. 
sından bir zencidir, fakat Bu aralık Kara Landro 21 
Paris kadınlarını bir vakıt- yaşında Sesil isminde dul bir 
Iar aşkı ile çıldırtmış, kan- kadınla tanışmıştır. 

ları kocalarından kaçmağa Sesi!, güzel ve sarşındır. 
mecbur etmiş bir zenci! Landro bu kadını çok sev-

Birkaç lisan bilir, konuş- mış ve Anjoda, Sesilin baba 
ması tatlıdır ve hareketleri- evinde nikahlanmışhr. 
de çok nazik ve ... Kibarca- Bu sırada, zabıtaya ihbar 
sınadır! edilmiş ve kara Landronun 

Şimdi, karısı Nitayı öldür- evinde taharriyat yapılmış, 
müş olmakla muhakeme al· evin mahzeninde gomülü 
tındadır. Paris zabıtası, ken- bir cesed bulunmuştur. Ce-
disine "Kara Landro,, ismini sed tanınmiyacak bir halde 
vermiştir. Ve Paris zabıta- idi. Fakat ağzındaki üç al-
sınca bu adamın cinayeti bir tun dişten kara Landronun 
değil, birkaçtır. Evinde 24 zevcesi Nila olduğu anlaşıl 

güzel kadın fotoğrafı bulun- mış ve zenci tevkif olun-
muş, fakat bunlardan yalnız muştur. 

19 zu teşhis edilmiş diğerle- Janonun verdiği ifade çok 
rinio kime ait olduğu bir şayanı dikkat g~rülmüştür: 
türlü anlaşılamaştır. "Güneş Melek,, ismini taşı-

Bu Kara Landro, kadın sa- yan fakat Paris zabıtasınca 
yesinde geçinen bir adamdı. Kara Landro denilen bu Zen-
Karısına .. belli etmeden ko- cının korkunç bir merakı 
calarından memnbn olmıyan varmış: seviştiği kadınlara 
güzel ve zengince kadınlar- işkenceler yapar ve kadının 
la münasibet tutar ve bu sa- bir tarafı kanadı mı iri, kır-
yede geçinib giderdi. mızı dudaklarını bu kan sı· 

1930 da kendi memleke- zar yere yapıştırır ve kadı-
tinde Nita ile evlenmiş idi. nm kanını emermiş.. Bu hal 
Fakat birçok dostları arasın- bir defa kendi başına da gel-
da Jano isminde bir kadınla miş, eğer e1inden kaçıp kur-
içli, dışlı münasibet tutmuş, tutmasa arabın bütün kanını 
bu münasibet yüzünden ka- emmesi muhakkak imiş! 
rısı ile çok kavğa etmiştir. Paris zabıtası, arabın kaç 

Jano, Kara Landro ile ev- kadının kanına girdiğini be-
lenmek için 11 yaşında çocu- nüz tesbit edememiştir. 

lemeksizin baruttan simsiyah p b h d k• R d 
olmuş başı kucakladı. aşa a çe e 1 oma.oya an 
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Kemeraltı 
Hükumet 

Karşısında 

~--........ -----------------
Acele satılık 
Karşıyaka Banka sokağın

da 24 - 66 numaralı evler 
acele satılıktır. 

ldarehanemize müracaat. 
1-6 

Tecrübeli bir 
muallim 

İlk ve Orta mektebleri 
talebelerine ikmal derslerini 
az zamanda büyük bir gay-
ret ve gayet ehven ücretle 
çok kuvvetli çalıştırıp yetiş

mek üzere hususi ders ver
meği teahhüd ve muvaffaki
yet temin eder. 

Ad Arabfırını reS : Yağcılar 
sokaiı ARiF OKURER. 

İstanb 1 (Özel) - inhisar· İstanbul (Özel) - İç işle-
lar İdaresinin Paşabaçesinde- ri bakanlığı Romanyadan ge-
ki ispirto fabrikasından dün len göçmenlerin memleketi-
gece saat bire doğru yanğın mizde her türlü kalaylığı gör-
çıkmıştır. Y ';lgın fabrikanın melerine çok önem (ehemmi-
votka daireninden çık~ı ştır. yet) vermektt.dir. Göçmenle-
Yangın çıktığı evvela istin
ye deniz itfaiyesine haber 
verilmiş, diniz itfaiyesi yan-
gın yerine gelmekte iken 
Üskudar itfaiyesi de çağml
mıştır. 

Yangın saat ikiye kadar 
sürmüş ve fabrikanın mühim 
bir kısmı yanmıştır. Yagmın 
neden çıktığı ve zararın ne
den~ ibaret olduğunn gece 
geç vakit tahkik etmek im
kanı bulunamamıştır. 

Dün gece büyükadnda Ba
lııdı daddesinde ve Tahtaka
Rüstem paşada da iki yan
gın başlanğıcı olmuştur. .... ,_ .. 

Düzeltme 
30 temmuz 935 tarihli ga

zetemizin ikinci sahifesinin 
3 çüncü sütunundaki İzmir 
birinci icra memurluğu ila
nının 7 inci satırındaki Ali 
kızı Fatma yazılacağı yerde 
( Riza fat ) yazılmış ve 35 
inci satırında artırana olaca
ğı yerde ( artıra ) yazılmış 
ve 46 ıncı satırında bulsun 
bulmasın olacak yerde yal
nız ( bulmasın ) şeklinde 
yazılmış olduğundnn düzel-

ı tiriz. 

rin çok çabuk ve zorluğa uğ
ramaksızın yer.erine yollan
maları için çareler araca
nacaktır. 

İç işleri bakanlığı Trakya 
genel müfettişliğinden başka 
göçmen yollama işile göç-
menlerin İstanbuldaki durum
Jarını düzenlemeğe mülkiye 
müfettişlerinden Feyzi Gür-
alı memur etmiş ve Fevzi 
Güral işe başlamıştır. Feyzi 
dün iskan sevkiyat mahallini 
gezmiştir. Burası ıslah edile
ct k ve temizlenecektir. 

Toplu bir halde gelenler
den başka dağınık gelen 
göçmenle: de buradan gön· 
dcrilecektir. 

Göçmenler için yeni bir 
sevki yat :yeri vücude getiril
mesi düşünüf mektedir. 

Hindistandan 
altın çıkarmak 
yasak. 

Londra (Özel) - Hindis
tan genel valisi Hindistan· 
dan altın çıkarılmasını yasak 
etmiştir. 

Jl TEMMU! 

Meşhur Yunan Muhrrrirlerinden: Pavlos Argiru'nun Eserinden 
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ÇAKICI EFC 

- İKİNCi KISIM -
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Amerikalı Con, Çakıcıyı 
Ballandırdıkçe ballandırdı 

İtalyan Ceneralla madamı· 
nın ve Tan gazeteşi muhabi
rının Çakıcıyı ziyaretleri, 
Çakıcının yüze çıkmak üzere 
olması da umumi bir dedi 
kodunun esası oluyordu. 

Çakıcı hakkında, Çakıcının 
adetleri, ahlakı veya güzelliği 
için herkes birşeyler anlatı
yordu. Ve btfnlar. hafifmeş
ref ve haris bir kadın olan 
güzel Emilyanın gözünden 
kaçmıyordu. 

Ve hele madan La Baron 
V erütellinin muvaffakiyetleri
ne Emilya Virtella adeta kıs
kanıyordu. 

Bir gün tanıdığı Amerikalı 
bahriyelisi ona yeni bir Ame
rikalı misafir getirdi. Bu 
Amerikalı, Cona hayretlere 
değer şeyler anlatıyordu. 

Kendi iddiasına bakılıksa, 
bütün Anadoluyu gezmiş 

hiç bir kimsenin göremediği 
şeyler görmüş, hiç bir kim
senin ögrenemediği şeyleri 
ögrenmişti. 

- "'Arzın küçük bir yeri ... 
olmakla ·beraber bu Anadolu 
bin harika diyarıdır ! Esrarlı 
ormanlarına, efelerden başka 
insan gormemiş dağlarına 
doyum olmaz çok yerleri 
cennetten bir" nümünedir. 

Madam Emiliya, Con deni 
len bu adama : 

- Mister• Con ! • Bu hari
kalar içinde en ziyade hay
retinizi mucib olan ne dir? 

Diye sordu. 
- Bir tek~ adam !.. 
- Çok tuhaf .. Cihanı gez-

Yunanistanın 
Süel hazırlığı 
} fj torpİto, 1 Zl rhJı, H 

denizaltı gcnıisi 

~'a ptırılacak 
Atina (Özel) - Hükümet 

milli müdafaa programını tan 
zim etmiştir. Bu programa 
göre, 1940 yılına kadar 1 R 

torpito muhribi, bir zırhlı 

kruvazör, 9 denizaltı gemisi 
yapılacaktır. 

Kara ordus için de ayni 
derecede harb malzemesi 
alınmasına karar verilmiştir. 

Askerlik hizmeti de iki se
neden on sekiz aya indiri
cektir. 

Kiralık evi 
Olanlara 

Birinci ve İkinci kordon 
ile Karantina Göztepe ve 
Güzelyalı semtlerinde leakal 
( 6) odalı kiralık bir ev 
aranmaktadır. 

Evini kiraya vermek iste
yen ev sahiblerile ellerinde 
kiraya verilecek evleri bulu
nan simnarlann ANADOLU 
matbaaına müracaatları. 

1 

miş görmüş bir adamı hay
ret ve şaşkınlığa düşürecek 
Anadoluda aceba kimdir?. 

- Vardır. Fakat bir adam 
değil... Bir padişahtır! 

Emilya, antika Amerikalı
nın bu son sözü üzerine kah
kahalarla güldü ve : 

- Bir padişah mı?. Siz 
Anadolu köylerinde bir pa
dişah mı buldunuz?. 

Amerikalı bu kahkahalara 
bir mana verememiş gibi bir 
hayretle: 

Fakat .. Dedi. Neye gillü
yorsunuz böyle? 

- Sizi açıkgözün birisi 
aldatmış.. Hem de en ziyade 
gülünecek bir şeailde aldat
mış.. Da ona gülüyorum .. 
Çünkü bu taraflarda padiıab 
yoktur! Garbi Avrupadan 
Anadoluya ve Arabistana, 
Afrikanın şimaline hikim 
olan bir padişah var ama ... 
Oda lstanbulda sarayında 
kapalı oturur. Buralarda an
cak ismi vardır. 

- Canım ben size sultan
dan bahsetmedim. Bunu da 
nereden çıkarıyorsunuz? .. 

- Şu halde sia kimden 
bahsediyorsunuz Allah •t· 
kına.? 

- Herkesin adını hürmet 
ve muhabbetle andığı pa
dişahtan bahsediyorum. 
Kızıl sultandan değil benim 

bahsettiğim padişah, Kızıl 
Sultandan çok yüksektir. 
Çünkü lstanbulun Yıldız te
pelerinde oturmaktadır! Ben 
Bozdağa tırmandım ve bu 
herkesin, bütün köylillerin 
sevdiği adamı gördilm. Cid
den harukulide adam .. 

- Doğrusu ben böyle bir 
padişah tanımıyorum. Bunun 
adını bana bildirirmisiz?. 

- Kırların, ormanlann, 
c. ağların padiphı Çakıcı haz
retleri .. 

Emeli yeniden kahkaha
larla gülmeğe beşladı. Giizel 
kadın, hakikaten bir padi
şahtan bahsedildiğini sanı

yordu. 
- Hay Allah senden razı 

olsen! Bir saattan beri bana 
ballandıra, ballandıra anlat-
tığın bu pis hnydud mu? 

Şehirlere giremiyen muntazam 
yatacak yeri olmıyan, taı 
kovuklarında :gizlenen adam· 
dan da böyle bahsedileceğini 
hiç aklıma getirmemiştim ! 

Dedi. 
Amerikan yüzünü buruı· 

turdu: 
- Çakıcı için rica ederim 

böyle şeyler söylemeyiz ! 
Dedi. 
- Fakat.· Sizin Çakıc ne 

de olsa nihayet bir haydut
tnr; bundan başka birtey 
olamaz. 

- Çakıcı hakkındaki fik
riniz bu mudur? 

( Arkall Yar ) 
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Dahili ve çocuk hastalıkları 
doktoru : AT ALKIN 

Mahmut Şevket 
RUSYA DARÜLFÜNUNUNDAN MEZUN 

Diploma Numarası 44:8 - :l48 
Hergün saat 15 - 18 ze kadar Karşıyakada İnkılap soka

ğında 15 numarada hususi hastalarım kabul etmektedir. 

o ..... 
-:fl 

l_t •• •• bu hakikatta anlaşıldı. 
'§ e 2'0rUyOrSUnUz Bu bıçak 15 defa gayet 

zarif traş eder adamı. 

Saat tmeraklıla-, 
rına müjde 

Hayatınızda saat tamirab derdinden kurtulmak ve bir 
defaya mahsus yaptırmak isterseniz bir defa mağazamıza 
'framanır kendi menfaatınız icabıdır. Tamirat teminatlı 

ve fenni olup muallim, zabitan memurine işçiye 

Yüzde 30 uskontoludur 
Her nevi cep, koJ, n1asa, <livar saati mevcut 
~lup hedi~eli~ e~ya t

1ahi bu]nnnr. 
Fantazı gubık camların her numarası 

~imiştir. 
Odun pazan Yol bedesteni Numara 47 

TEKiN KUBILA Y 

( Hallma Sesi , 31 TEMMUZ 

ALE DAR 
Eski kafalı yubazları, nizam, intizanı istemiyen kafalı dunıanlıları nasıl yumruğu altına aldı. 

Karakuvvetin, şımarn1ış bekcilerin başına geçen Kabakcının başını nasıl bir ot heğbesinin 
içine sokturarak zan1anın sadırazan11nııı önüne fırlattı? 

ALE_ DAR 
Babıalinin barut mahzenini kendisi ile birlikte nasıl uçurdu? 

l"arihin bu çok ~nıeraklı, çok heyecanlı ve ibret verici derslerle dolu kanıı safhasını 
( Halkın Sesi ) nin birkaç güne kadar basıb okurlarına 

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

meı-ak ve heyecanla okuyacaksınız 
ki tabela 

( l-lalkın Sesi ) tarihin. ilinı ve fennin, edebiyatın en değerli ki tablarını hulasa ederek 
( 1 oo ) pa ra nıukabilinde okurlarının bilg ilerini artıracak. 

kütü bhanelerini zenginleştirecektir 
--=-=..· ----_, 

....... 

Ucuzluk Sergisinin ~e;tı~~ :~~:A:**-.~~~~-i( • Telefo 
VE 

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

Şenısi Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u ergısı ahnı2 

« TA yy ARE SiNEMASI 3151 D 

<t( BUGÜN 
<t( İki büyUk filim oirden 

1- FRAKLI ADAM 
SUZ VERNON -,FERNAND GRA VER - BARON FILS 

( Fransızca şarkılı ve sözlü komedi ) 

2 - Aşktan Korkma 
LIONE HAID - RALPH A. ROBERTS 

Saygıdeğer müşterilerimizden gördüğümüz büyük rağbet 
ten aldığımız ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek çok 
çeşitler getirdik. Fiatlarımız çok ucuz olmakla beraber pa- ( Almanca şarkıb ve sözlü komedi ) 
zarlıklık IYorulmadan tuhafiyeye ait bütün ihtıyaçlannızı ve --( S ı N E M A )--
bediyeliklerinizi alabilirsiniz. d 
Alacağınız mal her hangi bir beple işinize yaramıyacak Hergün saat 16 da, Cumartesi 12,30 da, Pazar 14 e 

olursa yahut başka yerde daha ucuz bulacak olursanız (•ı~~~~~~~-=-~ 
geri getirir paranızı tamamen alırsınız Ok } M••jd 

Satışların11z her vakıt muhayyerdir ur arımıza U e 
~ılıılı t.ııllıı ııllııılı "" ~ ~ ~ııtı ııını !ılıılııtmaA6ıılı•AAAA! l~ sayfalık renkli ve resimli bir kapla 
1 Tilki ik Biçki Yurdu i süslü kitaplar yalnız 
1 M Ü e s s i s i : s 100 Paraya 
@ Zehra Hasan ! Tarihin kanlı ve meraklı savlarından: Mevmu tarihi .... 
G V' kikatlerden alınmış kitaplar serilerinden bir kısım: 
~ Hiç dikiş bilmiyen Bayanlar birinci şubeye kabul p _ 1 Osmanlı imparatorluğu devrinde fubut, 

1 edili, bir senede biçki, dikiş öğretilir ve .. _ 2 Alemdaar ve fesi ve püsklil ihtilili, 
Maariften musaddak şahadetname verilir Do _ 3 Sarayda Rum kızları, 

~ İkinci şube tatbikat sınıfma; terziliğin en ince nok- iP - 4 Boğazlanan Sadraza, 
fi talannı öğretmek üzere, birinci şube mezunları ile o f; - 5 lstemezüüük. 1 derecede dikiş bilen, makss ve biçkiyi ilerlermek isteyen ~ - 6 Kanlı Kılıç 
~ Bayanlara 9 ay zarfında pratik makas, kadın ve erkek &; - 7 Kanuni sultan Slileymanın bir aık maceıaı. 
~ elbiseleri biçilmesi ve dikilmesi öğretilir makastar yetiş- fjı Vesaire vesaire .. 
(1 tirilir ve diploma verilir. D E-it~·~·~·~·~ı:a:::Am 
4i Biçki ve dikiş arzu eden Bayanlara -hususi olarak- üç fi; E G l kl • • • 
~ dört:.~da ~östermek suretile ~alebelerde .kabul edilir it mı a··z u·· erınızı 
~ Dügunlerı olan Bayanlara bırçok yerlerı, çarşıyı do- = ~ 
: laşıp yorulmadan bir defa Yurdu ziyaretleri rica olunur ~ E 
• Yurdun atelyesind~ cih~z ve ge!~nli~ elb~seleri, ka'!?la l "!2 Fenni varlıgıv ile tanmmıs 
41 takımı, perdeler ışlenır. Hergun sıparış kabul edilir • 
G Ayrıca hazır yatak takımları çok ucuz bir surette satılır • Bol çeşitli daima ucuz satan 
1!!1'11'1ııınıı1111•'1·'11 ~ 11ıJ•ıuıııı1.ı••••'••· .. ·~ 

YUKSEL RAKISI 
Az zaman zarfında Kabadayı: 

rakısı kadar yükselmiştir 

iDRAR T AHLİLi 
Kimyager Abdüsselam Ak

günlü Laboratuvarı 
Sağlık Bakanlığın müsadelerile 2 inci Beyler sokağında 

Beyler hamamı yanında 72 numaralı daireye geçirilmiıtir. 
Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve lsviçrede 'fedkikah 
kimyeviyede bulunan PASTÖR enstitüsünde idrar ve kan 
tahlilleri KORI enstitüsünde Sınai ve maden tahlilleri llze
rine çalışan Kimyager A. Akgünlii her tahlili bizzat kendi-
si yapmakta olduiu gibi sayın etibhanın g&aterdikleri lllzum 
üzerine hususi araıhrmalar da yapmaktadır. 

Laboratuvar hergtln sabah yediden 
gece ona kadar aç.ıkbr 

Telefon: 2052 

.GOZLOK 
üzeri e müşkülleri-. . 

• nıze cevap venr 

Toptan Perakende 
S. Ferit Şifa eczanesi 8C-t 
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Sahife 4 

Zogonun yaveri 
.Muharrem 

Dağa 
Bayrakdar Neden 
Çekildi? ••• 

---"!Jrıı---
YAZAN: Adını Saklıyan Bir Arnavut 

-5-

Zogonun eniştesi - korkunç bir cinayet -
Zogo neden ev1ennıiyor? .. 

Birinci babda Arnavudluk- kendisine çok itimad ettiği 
taki vaziyeti, cereyan ve eniştesi ve Seniye hanımın 
emelleri şöylece bir kuş ba- kocası Senna beyi kendisine 
kışı gözdeu geçirmiş olduk. bağlıyamadı. Bu Senna bey, 
Bu tafsilat esas itibarille merd bir Arnavuddu, yalanı 
Muharrem Bayraktar ve bay- sevmez, hiçbir kimseye bo-
raktara i.id hadiselere vağ- yun eğmezdi.I 

Fakat Arnavutluk krallığı Krala karşı ciddiyet ve 
atrafında evvelden gelen bir metanetini Senna bey kadar 
takım rabıta ve hadiseler de muhafaza edecek beş on 
vardır, ki bunları da izah Arnavud beyi olsaydı, hiç 
lizımdır. şübhesiz Arnavudluk ahvali 

Malum olduğu üzere Ah
med Zogo, tahtını bir dar
bei hükiimetle almıştır. Ken
disini cumhur reisi ilin ettir
dikten sonra, taraftar tutmuş, 
aleyhine olanları birer, birer 
uzaklaştırmış ve bir gün an
sızın Krallık ilan etmiştir. 

Son zamanlardaki hüku
met tebeddülerinde en güç 
tasdik edilen bir krallık Zo· 
gonun krallığı olmuştur, diye 
bilirim. 

Ahmed Zogo, krallık ila
nına evvelden karar vermiş 
ve lstanbuldan Amavudluğa 
geldiği günden ititibaren bu 1 
siyasi hırsile çalışmıştir. Kral
lık için bir vakitler prens 
dö Vid isminde bir serseri 
gösterilmişti. 

Bu serserinin yerine geç
mek değil Ahmed logo, Ar
navutluğun en kadim hane
danları erkanı için bile müm
kün değildi. Hatta Fan Nali 
bile böyle birşey düşünemi
yordu bunun için ilk propa
gandalar Cumhuriyet namına 
oldu. 

Cumrhur Reisi olduktan 
sonra, Ahmed Zogo krallığı 
düşUnmeğe başladı. Evveli 
Arnavutluktaki din ihtila
fından istifade etti ? Ve 
yavaş yavaş kendine taraf
tarlar buldu. Fakat bu arada, 

bu kadar herbad olmazdı. 

Kral, eniştesi Senna beği 
kendi emellerine hizmet et
tiremeyince, yeni tedbirler 
ittihazı lüzumunu hissetti. 
fJk olarak bu adamı Arna· 
vudluktan uzaklaştırmak la
zımdı. Kendisine Prag sefa
reti teklif edildi ve Senna 
bey bu teklifi kabul etti. 

Fakat Senna bey dik söz 
söylemekte, Ahmed Zogo· 
nuP hatalarını acı, acı tenkit 
etmekte devam etmiş, logo
nun mevkii esaslı surette 
sarsıp durmuştur. 

Ahmed logonun etrafın· 
daki parti, Senna oeyin vü
cudunun izalesine karar ver
miş ve bir darülfünun tale· 
besini bu iş için koymuştur. 

Bu gence, Senna hakkında 
pek çok şeyler söylemişler, 

Arnavudluğa kral gelmek 
istediğini ve bunun için şim
diden düşman bir devletten 
para ve yardım aldığı ve 
krallığı elde edince o yaban
cı hükumetin bir fevkalade 
komserinin Arnavudluk ida-
resine ~karışacağım söylemiş
lerdir. 

Cence paraca yardım gös-
terilmiş, genç ta vatanına 

hızmet içiu Praga kadar gi
derek sefir Sannayı katlet-

• 4-. 
mış~ır. 

( Ark.as ı var ) 

Ucüncü Murad 
' 
Safiye Bafu Sultan 
----------------0000------------~ 

Başta rafı 1 inci vüzde 
"' 

ta Türk korsanlalının böyle 
bir vaziyette, 50 ·60 serden 
geçti ile 150-300 kişilik kuv
vete malik gemilere üstün 
bir mevki elde ettikleri çok 
defa görülmüş şeyler idi. 

* • • 
Kara Alinin küçük gemi-

sinin rampa yapmağa muvaf
fak olduğu anlaşılınca, kal
yondaki kuvvetlerin hemen 
hepsi de rampa yerine üşüş
tüler: Baltalar, mızraklar, to
puzlar faaliyete geçti; Vene
dikliler, bu rampada gafil 
avlanmışlardı. Bunun için ilk 
hamlede Kara Ali korsanları 
- şimdiki spor tabirleri mu· 
cibince - .mükemmel bir gol 
atmiş mevkide idiler. 

Türk korsanlarını bir defa 
rampa~ettileri gemiye geç
mekten menedecek kuvvet 
o zaman yoktu! Hücume uğ
rayan bir gemi, evvela ram-

paya mani olmak mecburiye
tinde idi. 

Türk serdengeçtileri, yata
ganlarını dişlerinin arasana 
aldılar, birer birer kalyona 
atlamağa başladılar. 

V enedikliler imtizamsızhk 

içinde bir kuru kalabalık ha
linde, kolyona ilk geçen bu 
fedailer üzerine saldırdilar. 

Kalyonun güvertesinde, bir 
birine uygun olmıyan kuv
vetler arasında kanlı ve çe
tin bir boğuşma ve saldırma 
başladı. 

Serden geçtilerden birisi, 
en ziyade hüçurna uğrayandı. 
Bu kabadayı serden geçti, 
bu insan kalabalığının hücu· 
mu karşısın a biraz geriledi, 
bir köşeyi arkasına aldı. 

Bu serden geçti, cidden 
korkunç bir baba yiğit idi; 

başı traşlı idi. Yüzündeki 
derin çizğilerde ve yüzünün 

( Hallan Sesi J 

Elen •• su bakanı 1 
----------------------00 ~~~~~~~ 

Kralı getirer.ek kendisi baş 
bakan olacakmış ! .. 

Moskova ( Ö.D ) - Pravda gazetesinin Londradan aldığı 
haberlere göre, Elen sü bakanı General Kondilis ile Kral 
Jorj arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre, 
General Kondilis Krallığın ihyası için çalışacak ve Kral 
geldikten sonra kendisi başbakan olacaktır. 

Elen avukatları 1 

1 

Umumiyet Üz;;e cumhuriye-
1 

tin müdaf asına karar verdiler 1 

İstanbul 31 ( Özel ) - Yunan avukatları yaptıkları bir 
içtimada cumhuriyeti Yunan milleti için en uygun bir idare 
sistemi olarak seçmişler ve cumhuriyetin i-1.amesi için elJe
rinden gelen fedakarlığı yapmağa karar vermişlerdir. 
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Yunanistanda 
Grevler 
İşçi ve amele grevleri 
her tarafte endise ve-

~ 

rel ek biı· haldedir 
İstanbul 31 (Özel) - Se

lanik ve sair vilayetlerde ay
ni günde ilan edilen grevler 
dikkate layık bir şekil almış
tır. 

Kraliyet tarafdarı gazete
ler, bu grevleri Venizelos ile 
Yunan komünistleri arasında 
husule gelen kraliyet aleyh
tarı bir anlaşmanın eseri ha
linde ve hükumetin nazari 
dikkatini celbetmektedirler. 

Yunan kralı 
Yunanistana dönmek 

İsten1ivor ınu ? ., 

Atina, (Özel) --- Eski YuM 
nan Kralile görüşüp Yuna
nistana dönmesini temin et
mek üzere Londraya giden 

Drama köylerinde rejim kav-
·ı Atina Şarbayı Koçyaş bugün 

Londradan gelmiştir. 

ı.tanbuı, 31 ~!~~r~ra!!!!1~~~cırlarla meskun 
Neohoriyon (Yeniköy) de jandarma ve köy bekçilerile köylü 
arasında bir hadise olmuş bir köylü ölmüş, iki köylü ile 
~ir de bekçi yaralanmıştır. 

Hadise, köy halkının cumhuriyet lihine tezahüratta bulun
mak istemesinden doğmuştur. 
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Rumöğretmenler1 
Kıbrısta Rum mekteplerinde · 

ders vermiyecekler mi? 
İsbmbul ( Özel ) - İngilterenin Kıbrıs umumi valiliğ i 

son bir tamim neşrederek Kıbrasdaki Rum muallim ve mu
allimelerin İngilizce ögrenmek müsaadesinin bitmek üzere 
olduğunu ihtar etmiştir. 
İngiltere hükumeti İngilizce bilmeyen muallim ve mua!lime

leri bu ders senesi ibtidasında isden çıkaraktır. 
ıı_;ıı 
lııuıl l r+~ ;o. -

•• 
Ansızın Olüm 

Dün akşam Kemeraltında 
Sevim prıstanesi öı ünda bir 
ihtiyar ansızın ölmüştür. 
İhtiyar 66 yaşında \ 'e Bele

diye kantar dairesi odacısı 

bay Süleymandır. 

yağız renkte çetin bir deniz 
ciliğin ızleri belli idi. Sol ka
şının üstünde yçni kakandığı 
aşikar olan kocaman bir pala. 

ı•e:.ıı 
Uıııı:I 

• 
iki ihtilascı 

l~usyada kurşuna dizildi 
İstanbul 31 (ÖzeJ) --- 400 

bin ruhla ihtilas eden iki 
banka memurunun idam ka
rarı kurşıma dizilmek sure
tile infaz edilmiştir. _ .. 
Bir sabıkalı 

1 
1 

Şarbay gazetecilere şu di
yevde bulunmuştur : 

"- Eski Kral, herşeyden 
önce, yurdun genel menfaa· 
tini ve ancak bundan sonra 
gerek kendisinin, gerek ha
nedanının menfaatlerini dü
şünmektedir. Onun fikrince, 

Krallığın yeniden kurulması-
na zaman uygun değildir. 

Bununla beraber, bu husus
ta hakim Yunan ulusu ol
duğunu söylemektedir.,, 

Derincede Bir 
Cinayet 

Derince (Özel) - Meşhnr 
Karaali çeiesinin avenelerin-
den Pala Hüseyin, gene ra
hat durmamış ve Derincede 
d aha hüyiyeti belli olmıyan 

birisini öldürmüştür. ---oo---
Sarhoşluğun 

Sonu 
Tire (Özel) - Dere 

mahallesinden Ahmed oğlu 

Hayrı, sarhoşluk halinde ta
bancasını yere düşürmüş, si-

lah patlamış ve ölümüne se
beb olmuştur. 
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Su Tarifesi 
On beş kuruşa 

indirildi 
Bir haftadanberi mütead

dit toplanblar yapan su tari 
fe komsiyonu mesaisini bitir .. 
miştir. Komisyon metre mik
abı 16 kuruş olan su tarife
sini 15 kurnşa indirmeğe ka 
rar vermiştir. 

Bu suretle senede edilen 
tasarrufun yekiıun 14 bin 
liradır. 

Ormanlarda 
Yangınlar 
Başladı 

Urla ve Kemalpaşa yakı- · 
nındaki ormanlarda · yangın 
çıkmış ve söndürülmesi için 
çalışılmağa başlanmıştır. 

Bayındırda bir 
cinayet oldu 
Bayındırın Kabaağaç kö

yiinde Kahraman oğulların

dan Halil oglu İbrahim ile 
amcası oğlu Hasan arasında 
bahçe sulamak işinden kavga 
çıknıış Hasan; tabanca kur· 
şunile lbrahimi yaralıyarak 
öldürmüştür. 

Kati) yakalanarak cıdliyeye 
verilmiştir. 

Bir rica 
Bergama yolunda Zeytinda

ğı iskelesinde Kazıkbağların· 

da bulunan dörk kahvanenin 
içki yasağı dolayısile kapan

ma'c üzere bulunduğu ve 
bundan Bergamaya gidib ge
len seyyah ve ziyaretçilerin 
ferahlı, neşeli istirahat ma
hallerinden mahrum kalacağı 
gazetemize bildirilmekte ve 
bu işte İlbayımııın himmeti 
yalvanlmaktadır. 

Yeni silolar 
Adana ve Afyon illerile 

Polatlı ilçesinde yeniden bir· 
rer buğday silosu inşası ka
rarlaştırılmıştır . 

----'!J[!ır----

Fen ve san'at 

yarası bu pos bıyıklı çehreye 
bir derece daha fazla hey
bet ve dehşet katıyordu. 

Buzuları ve baldırları çıp-

Bir kadını yaraladı 
Servilimescidde Tamaşalık-

dün bir kadın tabanca ile 
ağır surette yaralanmıştır. 

Yaralıyan balıkçı Kadri 
isminde habishaneden yeni 
çıkmış bir sabıkalıdır. Yara
lanan da Kadriyi dövdüren 
ve bu yüzden de habse at
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Endüstrileşen ülkemizde 
Türk endüstri erbabı işçi ve 
teknisyenlerinin teknik ala· 
nında yükselmelerine çahşan 
bu degerli mecmuanın 23 ün
cü sayısı çıkmıştır. İçinde: 
" Türkiyede endüstri neşri
yatı, dizel motörleri, işci ve 
tekniyen sütunu, ipekcilik, 
ofşiren kaynagı, ernik okul
ları mezunları, tornacilik, 
elektrikte sukutu foter, dök· 
mecilik, işçi defteri, endüst· 
rilşen Türkiyede, hizmet ma
sası ve daha bir çok istifa
deli ve pratik yazılar vardır. 
Fiatı 12,5 kuruştur. 

laktı, ve... Karşıdan kıvrım 
kıvrım görünen bu adalelerie 
kol ve baldırları çok kor
kunc görünüyordu. 

Serdengeçti ve Venedikli-
lerin en ziyade karıştığı bir 
sırada, ani bir: 

Ya Settar nağrasi atıldı. 
Ve bir kaplan gibi ileri atıl-

dı. 
Bir Venedikli, öldürüldü 

bir yatağan derbnsile yere 
yıkıldı; yanındakiler de bir 
kaç adım geri fırladı. 

Bu geri fırlama, şuursuz 

bir hareketin eseri idi. Ve
nediklilerin maneviyatındaki 
şarsıntı üzerine, istemiyerek 
geri çekilmeğe mecbur ol
muşlardı. 

(Arkası var 

tıran Rabiadır. 
Kadının aldığı 

ağırdır, hastaneye 
mıştır. Kadri de 
mıştır. 

iki yara 
kaldırıl

yakalan-

Çarpışma 
Bugün konak öniinde Meh

med oğlu bay Ahmed idare
sindeki 190 numaralı otobüs 
ile 9 numaralı tramvay çar
pışmışhr. 

Hadiseye zabıta ve adliye 
el koymuş ve tahkikata de
vam olunmaktadır. 

pazar gunu 
MEMLEKETiN HER TA
RAFINDA GENEL NÜ

FUS sAYIMı 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 vermiyenlerlc 
bu numaraları bozan ve si
len ve kaldıranları için para 
cezası vardır. 

Başvekalet İstatistik 
Umum Müdürlü"' ü 

Zayi 
Tasdikname 
Karşıyaka Ankara lıkmek· 

tebinden 1928 senesinde ve 
1929 senes. Ticaret mekte
binden aldığım şahadetname
kay bettim. Yenisini alaca
cağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Karşıyaka Soğukkuyu 
caddesi No. 31 

Cemal 


