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[Bir genç kadının 
başından geçen bu 
ınacera insanın gö

zünden yaş getiriyor 

SEVMEDIGI ADAMLA 
EVLENMiŞ 

Macaristanın en eski aile
lerinden birine mensup olan 
kont Vontley bundan iki yıl 
evel, kendisi gibi asil bir 
ailenin torunu matmazel Bre
ta ile evlenmiştir. 

boğuşuyor ve yurdunu böyle harabeye çeviriyor = -
Breta, müstesna bir gü

zellikte idi. Bu sebepten do
layı, kont Vontley genç ve 
güzel :zevcesini çıldıruıya 
seviyor, bütün arzularını der
hal yerine getiriyordu. tay ele geçirdiler 

Son zamanlarda kontee, 

ültimatom verdi 
asabi buhranlar geçirdiği ıçin 
doktorlar bir müddet muhi
ti değiştirmesine lüzum ga.
termişlerdir. Zevcesini tebdil 
hava için Berline göndermiı· 
tir. Kontes geçen hafta Ber
linden Peşteye dönmiifttlr. 

miştir. Saint Jean De Luz 12 (A.A) kuvvetlerin kumandasını de-
Saint Jean De Luz 12 (A.A) Hakkında büyük endişeler ruhtt! etmesi üzerine İspan-

Hedayeden gelen ve ihtilal duyulmuş olan Arjantioin yol Fasındaki isi kuvvetle-
esnasında Zaraus mevkiinde ispanya büyük elçisi lspan- rin kumandasını general Sa-
kalmış olan Arjantin sefiri- dan kaçarak buraya salimen pa deruhte etmiştir. Teyide 
nin buraya gelmış olduğunu gelebilmiştir. muhtaç bir şayiaya göre 
bildiren haber tekzip edil- Tanca 13 General Elcezirenin İspanyol hükümet 
mt:ktedir. Franko'nun cenuptaki asi filosu tarafmdan bombardı-
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Cihan şampiyonıı Yaşara 
1 tanbullular bir ev alacak 

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

Istanbul gazeteleri Londosa hücum ediyorlar 
~---------------00••00---~-------·------

L on do s Dinarlı ile güreş-
mekten vazgeçti mi. neden 

j evvelki muvafakiyetine rağ
men tekrar Dinarlı Mehmedle 

1 göreşmekten vazgeçti. Gazc· 
teler Cim Londosa bu hare-

manında İngiliz ve Portekiz 
konsoloshanelerine de obüs
ler düşmüştür. 

Cenub asileri sevkülceyş 
bakımından büyük ehemmi
yeti olan Tolo1ayı işgal et
tiklerini, general Franko or
dularile general Mola ordu
sl!oun iltisak etmiş oldukla
rını iddia ediyorlar. Bilhassa 
bu sonuncu haber teyit 
ederse Madrid üzerine yapı· 
pılan tazyik artmış olacaktır. 

Paris 13 (Öze]) - Bütün 
sol cenah gazeteleri komü· 
nist partisinin hır beyanna
mesını neşrediyorlar. Bu 
beyannamede Almanya ve 
ltalyanın asilere silah ver
mekte devam ettikleri • bir 
sırada resmi İspanyanın 
ablokasına şahid olmanın 
şayan hayret bir şey olduğu 
bildirilmekte ve Habeşistanı 
istila edn ltalyaya karşı bile 
bu mahiyette zecri ted
birler tatbik edilmemişken 

Madrid hükümetinin maruz 
- Sonu 4 üncüde 

Kont, Peşteye avdet etti-
ğinin ertesi günü yatak oda
sına girdiği zaman, zevcesi
nin naşıoı yerde kaıkab ke· 
silmiş ve tamamile ıojumuı 
olarak bulmuştur. 

Zavallı kont, bu beklen· 
medik ölüm hadisesi kartı· 
sında afallıyarak yere dliı· 
müş ve bayılmıştır, Bertanın 
ölmeden evel kendisine hi
taben yazıp bırakmıt oldup 
bir mektup, bu aile faciaaı-

-- Sonu 4 ündüde -
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!1Askerlik ilin 
+! Askerlik şubesinden: 
+ı Hesap memuru okuluna 
[+~ niriş imtibanlannın Ağuı· 
[+~ tosun yirmisinde yapılmuı 
f~ kordan bildirilmiştir. lıtek· 
~~ lilerin 19 Ağustos 936 
[:~ öğleden sonra 57 rinci 
[~ Tümene müracaatlan ilin 
[t] olunur. • 
~~ ;e: ~ 'iiF'tiF3E'B. M 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Hiç olmazsa geceleri 
su verin bize ••• 

~IB smanağa suyunun kesilmesi yüzünden halk~n duy· 
lllh.:."JW duğu ızdırab ve karşılaştığı müşkilitı bu sutunlarda 

bir kaç kere yazdık. Dün matbaamıza gelen bir okuyucu 
şöyle dert yandı : 

" - Camgöz sokağı, Kedikli sokağı, Şerifali ıokaiı 
bütün bu semt susuzluk içinde kıvranıyor. 

Eskiden sular daha gayrı muntazam künkler içinde gelir
ken daha rahattık. Şimdi su yüzü gördüğümüz yok. Her 
müşkilata katlanmağa razı olduk. Hiç olmazsa her gece 
bize üç saat su verseler, depolarımızı doldursak ... Biz bana 
da razıyız.. Yeter ki bütün bir semt bir Kerbela olmaktan 
kurtulsun.. Her ihtiyaçlardan vazgeçtik. Yaşamak ihtiyecı
mızın en basiti olan suya kavuştuğumuz gün bayram yapa· 
cağız. " 

Halk böyle sızlanıyor .. Onu daha fazla susu:ı bırakmıya· 
hm ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
lii J il li 
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,.,..ahra bevı Yaşar nasıl şampiyon ol-'ı nuNYADı' 
l - ~ T sNeler oluyor 

lzmirde Papulasın1 du biliyof musunuz? 
Falına Nasıl .. oo .. ------

Baktı ? •• Olıalde aşağıdaki satırları okuyunuz •• 
AKILLARA DURGUNLUK 

VEREN MACERALARI 
17 -

Tahra bey Isoanyol kraliçe
sine ,,ben meşı;rulüm gelemi
yeceğim sen gel! '' dedi •• 

Bu hazırlık yapılırken halk ı İspanyol hududunda kain 
büyük bir heyecan içinde Biyariç şehrini ziyaret etti, 
idi. Herkesin gözü büyük Tahra beyin methini içiden 
saahn yolgovanında idi. İspanya kraliçesi tecrubelerinde 

O muayyen da 1 ikanın bir hazır bulunmak arzusunu 
an evvel gelmesini sabırsız· izhar ederek onu Matride 
hkla bekliyorlardı. Nihayet davet etti. Fakat, Tahra bey 
o müdhiş dakika geldi. Hiz· meşguliyeti pek fazla oldu-
metçiler tapıtun üzerindeki ğunu ileri sürerek kraliçaden 
kum danelerini silktiler. Ta- Biyariça teşrifini rice etti. 
butun kapağını açtılar. Ta- İki gün sonra kralice iki ke-
butun içindeki cesed çıkar- rimesile Biyariça rgeldi. Ve 
dılar. Cesed kaskatı olmuş, şerefine yapılan tecrübeleri 
dimdik duruyordu. O esnaJa hayetle seyretti. 
Tahra bey büyük titiremeler- fayra bey İspanya hııdu· 
le gözlerini açtı. Rengi sol- duduna kadar kraliçeye re-
muştu. Fakat kendisi canlı fakat etmişti. İspanyol top-
idi. rağına muvasalet eder etmez 

Solonda büyük bir alkış kraliçe bu şayan hayret ada-
tufanı kdj>tu. Ve Tahra bey mın şerefiı;ıe mük~llef bir. zi-
ağır adımlarile, mağrur bır yafet verdı. Fakır .bu zıy~-

" Y edigün ,, mecmuasının 

geçen seneki nüshalarından ı 
Naci Sadullahın mülakatını 
aşağıya koyuyoruz: 

"Orduda askerliğini ta
mamlamağa çalışan Yaşar, 
sade Balkan şampiyonluğuna 
değil, Balkan şempiyonluğu
nu dört sene ardarda kazan
mak rekoruna da sahiptir: 

- Ben, diyor, daha üç 
dört yaşındayken, kendi ya
şımdaki çocuklarla, batta ev· 
deki kedilerle itişir, oynaşır

mışım. On iki yaşındayken 
mahallenin yirmilik delikan· 
hlarını bile yere vu. abiliyor
dum. 

Birkaç sene sonra beni 
tesadüfen gören Türkiye 
Şampiyonu Arab İsmail Kum 
kapı kulübüne götürdü. 

Ben, o kulübe yazıldığım 

sıralarda, fena bir sıtma 
hastalığından yeni kalktığım 
için, annem güreşmeme mü
saade etmiyordu. Ve ben 
kulübe, ona duyurmadan de
vama çalışıyordum. 

bir şevinç vardı. 
Kapıyı açıp ta beni içeri 

alır almaz boynuma sarıldı, 
ve hüıığür hünğür aklamağa 
başladı. Ben merakla: 

- Ne oluyorsun anne ? 
Dedim. O: 

- Sevioçimden! Dedi, ve 
ilame etti: 

- İnsan böyle şeyleri ana
sından saklar mı evladım? 
Seein muvaff akiyetlerini ben, 
senelerden sonra konudan 
komşudan mı dinleyecektim? 

Ben, çok geçmeden, hay
retle dinlediğim bu sözlerin 
manasını anladım. Kardeşle

rimden ve babamdan benim 
küreş yaptığımı, şampiyon 

olduğumu anneme söyleme
melerini rica etmiştim. Onlar 
da kadıncağızı üzmek kor
kusiJe bn ricamı kırmamış
lardı. Fakat o gün kızıle 
birlikte misafirliğe gelen ve 
annemi yalnız bulan bir kom
şu kadını bir aralık: 

- Ne kadar övünsen ye
ridir .. Demiş. Bugüne bugün 
anlı şanh bir pehlivan ana-

Annem bu sözden bir şey 
anlamamış. Fakat ana kız 

ağız birliğile beni göklere 
çıkarmışlar. Hatta kız ağzına 
olduğu gibi ayağına da üşen

memiş, gidip yakınımızdaki 
evinden o günkü gazetede 
çıkmış resimlerimi getirmiş. 

Annemi sevinçten ağlatan 
da bu, geç aldığı haberin 
verdiği iftiharmış. 

Yaşar gülerek ilave etti: 
- Şimdi görmeyin artık 

onu... Her rastgeldiğine: 

- Onu güreşe ben teşvik 
ettim... zaten güreşçilik biz
de ailevidir. Babası da ya
man güreşçiydi oğlumun ... 
diyor .. ve sıtmadan şikiyet 

edenlere ilaç olarak güreş

meği öğütlü~·or!.. 

Yaşar, samimi olduğu ka
dar kadişinas da: 

- Ben, diyor, güreşteki 
bf.tün bilgimi Saime borçlu
yum. Çünkü bildiğim bütün 
oyunları ondan öğrenmişim

dir. 
NACI SADULLAH 

edaa ile salonu terketti. Bu fetten sonra kralıceye uç 
6Jüm tecrüoesi halkı çileden saat kadar refakat etti ve 

Fakat güreşe devam et
tik ~e serpildim, genişledim. 
Annem böyle serpilip geniş
leyişimin sebebini, güreşi bı
rakışımda arıyordu. Arada 
sırada gün geçtikçe irileşen 

bazularımı sevinçle okşuyor 

sısın t (Sonu Yarm) 

çıkarmıştı. En 'küçiikünden tekrar Biyariça ve onu mü-
en büytiküne, en cahilinden teakip Parise avdet etti. 

k Pariste Tahra beyin icraz en a ıTiısına kadar herkesi 
bu müthiş tecrübe karşısında ettiği zafer, henüz pek mah· 
ıaşırÖuş 'kalmışt. dud eşhasa müyessir olabil· 

Bu ölüm tecrübesi Tahra miştir. Tahra, bu nur ve 
beğin şühretini iyiden iyiye ziya beldesine kuvvetli bir 

mıknatıs gibi bütün kadın
arttırmıştı. Bu tecrübeyi sey-

ları etrafına toplamak sırrını retmek için hergün Londra-
dan yü2Jerce seyyah geliyor- elde etmeğe muvaffak ol-
d O k k F muştu. 

u. va ıt i ransız başve- Bir çok ziyaretçilerin Tah-
kili M. Penlöne de bu tecrü- ra bey tarafından kabul edil-
lerde hazır bulunmuş ve mek için saatlerce ayakta 
Tahra beyi iki defa evine bekledikleri vakidi. Fransız 
davet etmiştir. Tahra bey bu 
davette bir çok hükumet 
erkamle de tanışmıştı. 

sahnesinin en parlak yıldız
larından Sesil Surel, Mistin-

ve: 

- Oh.. Diyordu. Ne iyi 
oldu şu güreşi bıraktığın! .. 
Sıtmalı sıtmalı gidip o kok
muş musibet mindere çıktı· 
ğın zamanlar iğne ipliğe 
dönmüştün ... 

Ben ona: 
- Öyle anneciğim. Hakkın 

var, diyor, zavallının masum 
safiyetine için için gülüyor
dum. 

Güreşe böylece, uzun za
man annemden gizli çalış

tım. 

Fakat bir akşam eve dön 
düğüm zaman, anamin yüzün
de, sebebini anlayamadığım 
.,., ........ , ....... ........ 

Paristeki muvaffakiyetler
den eonra tatib, Tahra beyi 
Fransız kibarımn toplandığı 
sayfiye şehirlerine çekti. Bil
hassa Dovil şehrinde Tahra 
beyin, p .... k .eğlenceli günler 
ve geceler geçirdiğina şüphe 
yoktu. Fakire, fark usulünde 
tefrij edilmiş mükemmel bir 
iklmetğah tahsfo edilmişti. 
Tahra burada Fa muhare
besinde mdcruh:düşen Fran
sız cıskerleri menfaatına bir 
müsamere verdi. Müsamere
den 75,000 frank hasılit 
temin edilmişti. Tahra bey, 

get hemen daima Tahra 
beyle hempezim idiler, Tah
ra bey, ô sıralarda fakiriz:n 
hakkında Poti Jurnal gaze
tesine bir kaç makale yazıb 
gönderdi ve buna mukabil 
ehemmiyetli bir meblağ aldı. 

Bu münasibetle şunu söy- kirler değil bazı ticaret er-
leyeyin ki Tahranın muvaffa. babı da istifade çarelerini 
kiyetini gören bazı kimseler aramışlardı. Ne tekim, parisli 
birer "Tahra,, olmağa haves bir eczacı pıyassaya ''eliki-
etmişler. Bu suretle az za- sir Tahra,, namında bir kuv-
mande birçok mukallitleri kut şurubu çıkardı. BJnu 
türedi. Fakat bunlardan hiç mütcakib tiyatro ve barlaı-
biri diri diri gömüluıel< tec- daki san'atkarların Tahra 
rübesine atılmak cesaretini beyin ıtacrübelerini taklide 

• Dovili müteakib Fransız -
kendilerinde bulamıyorlardı. başladıkları görüldü. 
Tahranın isminden yalnız fa- 1 ( Arkası var) __________ ;.._ __ ..._ ______________ ~ __ :..__ ____ ~~--~~~-----

Bir 
Gecede O cinayet .... ~----

Korku Ve Hevecan Ronıanı 
·' 
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Bunların buradan canlı çıknıanıası lfızınıdır 
Fakat Simit mahir bir 

boksere bcnzeyordu. Zabani 
ıurat)ı herifin hücumuna yine 
yumrpkJarile 'mukabele etti 
ve iki ,kolu, makineli birer 
varyoz gibi mütemadiyen 
herifin a inib kalkıyordu. 

Bu müsaraa iki üç dakika-
dan fazla devam etmedi; çün
k ı odanın kapısında beş - altı 
kişi pey la olmuıtu. Bunlar 
mabLene inen çete efradi 
idiler, mahzende arkadaşla-

rını bulamayınca şeflerinin 
yanma ve tam vaktında dön
müş bulunuyorlardı. 

Şeflerinin feci vaziyetini 
görünce hepside Smit'in üze· 
rine hücum ettiler.· 

Smit, yanlarını emniyet 
altına almak için ikı adım 

geri çekildi; davara iyice 
yaklaşınca; k<.!ndisine en ziya 
de yakınlaşmış olan hayduda 
"yandım allab" yumrukların
dan bir daoeaioi tam isabetle 

yerleştirdi. Herif kaskatı 
olarak yere yuvarlandı. 

Vaziyet bili tehlikeli idi. 
Smit ikinci bayduta da bir 
yumrum yerleşfirirken yavaş 
yavaş pencereye doğru yak
laşmağa da başladı. 

Vaziyet çok feci ve kor
kunçtutu. Smit sadece kur
tulmak için çahşıyoıdu. Z.R. 
ve EJsgurs de ayni vaziyet 
ile hareket ediyorlardı. Ha
dutlar, birer, ikişer Üzerle
rine atılmışlar, amamız bir 
mücadele devam ediyordu. 
Smit haydutların tazyikiyle 

Z. R. ya yaklaşmıştı. Ve bu 
sırada eğılmeğe muvaffak 
olarak yazıheneyi büyük bir 
gürültüyle devirmeie muvaf· 
fak oldu. 

Bu suretle baycluclJarla 

oooooooocoooooooooooooooocoooooo 

Saç ksleksiy~- ı 
nu yapan garıp 

bir adam 
Bir Fransız gazetesi John 

David Hamilton isminde bir 
dadının mnhalreme safhala
rından bahsetmektedir. 

Bu adam otobüste, vapur
da, tramvayda önünde duran 
kadınların saçlarını kesermiş, 
koleksiyonunda 7700 kadmın 
saçı varmış. 

Son günlerde bir ana kızın 
nadir saçlarını da almak is
tamiş, kendilerine berberim 
diye diye sokulmuş, ikisinin 
de saçlarından birer tu1am 
sonra sırra kadem basmıştır. 
Mahkeme John David Ha· 
miltonu bir sene hapse mah
küm etmiştir. 

Bulunnıaz -Fırsat 

Kiralık 
Kraathane 

İ kiçeşmeliktc Merkez kra
ethanesi namile maruf kah
vehanenin lüks mobilyasiyle 
birJiktg icara verileceğinden 
talibleria Kemeraltında Bey 
hancısi bay İsmaile müraca
atları. 

kendileri arasmda bir siper 
husule geldi. 

Haydudların reisi, bu üç 
kişiye canlı olarak tutmak 
imkansızlığını anlayınca: 

- Bunların buradan canlı 
çıkmaması lazımdır. Hepsini 
de gebertin! emrini verdı. 

Çete efradı, bu emir üze
rine oldukları yerde durdu
lar ve hepsi de tabancalarını 
çektiler. 

SmiUn, Elsgursun ve Z. R. 
nin mevkileri azami müşki

lit içinde kalmıştı . 
Eğer haydutlar ateş etme-

ğe başlarlarsa, üçü da rru
hakkak surette hem de beş 
on kurşun isabetiyle öiecek
leıdi. Odanın hiçbir köteıi 
kurıunlardan aakın•ıja mi· 
aaid dejilcli. 

~luharrir böyle 
olmalı 

Memleketimizde muharrirlik 
para getirmiyen bir meslek 
olarak kabul edilmektedir. 
Fakat dünyanın öyle yerleri 
vardır ki, orada muharrir 
dünyanın en müreffah adam
larından biri olarak giyinir. 
Amerikalı yazıcllardan Mic 

halel Ari en' den hükümet 
1934 senesindeki karından 
l, 125,000 frank kazanç ver
gisi istemiştir. 

Michael Arlen bu parayı 
hüküemete tıkır tıkır sayı
vermiştir. 

Zayıflamak çaresi 
Bayanlara tavsiye edelim 

mi? ... 
Avustralyada Tui denen 

bir kuş var. Bu kuş kışın 
köşesine çekiliyor, yazdan 
topladıklarını yiyor ve bütün 
kış yerinden kımıldamıyor. 

Besiye yatırılmış kaz gibi 
yağlandıkça yağlanıyor ve 
yaz gelince, ne uçacak hali 
kalıyor ne de adımıııatacak ... ~ 
Bunun~üzerine ne yap;y~ 

derşiniz? ... Gagasile göğsü

nü yarıyor, yağlarını boşal

tıyor ... 

Bunun ıçın zabıtajtakımı
nın da muakabil taarruza 
)(Cçmeleri lazımdı. Fakat na· 
sıl ? 

Ve Z. R. arkadaşlarına 

yaeaşça şunları söyledi: 
- Bi dakika 'nefes alma

yınız ! 
Ve elini cebine soktu; ma

hud bombacıklardan birisini 
çıkardı, ve yıldırım kadar 
5eri bir hareketle bombayı 
haydudları odasına attı. 

Küçük bomba, kendine 
mahsus bir sesle patladı, 

odanın içi bir anda garib bir 
koku ile doldu. Haydudlarda 
yıldırımla vurulmuf gibi Direr, 
birer oldukları yere yıkıldı
lar, herifler ık bile diyeme
miılerdi! 

İnanmazsanız 
hesaplayın _..1 

. '". Kaç tane caddemıJ .,..ı-

Bir İngiliz istatistik~ •"' 
muş. Hesap etmiş, 

7 
fl9t 

nedenberi l 39,435,91 ' 
534,976 caddemiz var::iJI.• 
inanmazsanız hesap e 

*** 
Eczacı başvekil 

fD sof' 
ispanyada hükume 1 d• 

luk çektiği bir mesele ifle 
yaralılara yardımdır. B11Gi;.ı 
başvekil bay Coze IJat" 
bizzat meşgul oluyor, ' 0 

da dolaşayor. blfl 
Geçen gün sokakta i61°'' 

sargılı bir yaralı .i~\. be" 
sargıyı muayene edıyo ıİa,_. 
ğenmiyor ve heuıen ko ,, 
sıvayıp sargıyı çözOyor 'f'" 
pansümanı bizzat yapıp 
rayı yeniden ıarı)or. idİ• 

Coze eskiden eczacı li" 
d .... bP I 

Y arahlara göster ıgı . ..o~ 
d. 1 y 

ka ile halka ken ıD 
sevdirmiştir. ... 

Kocasız kızları 
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~·~ m 1~ınir Yün Mensucatı 1 ~ TAYYARE sineması TE~~~PN E 
}f Türk A. Sirketinin ~ r!l - et 
"alkapınaı· Kumaş Fabrikasının 1 ~ Tarass Boulba ! m 

~ii~nıdoıayısiyıe yeni çıkardığı kuma,ıar: ı m Tarass Boulba ! m 
~ u SAYIN İZMIR HALKINA MÜJDE : t;] 

Zarif 1 ~ Yaz mevsimi dolayısiyle faaliyetini tatil eden sine- ~ 
~ ~ mamız, geçen yılki sinema sezonu zarfında gördüğü ~ 

V U d ~ ~ yüksek rağbet ve teveccühe teşekkür edeı ken yeni fe2 
e ~UZ Ur li ~ yıbn sinema sezonunu. 28 ağustos cuma günü, Avrupa ~ 

Fakir ve kimsesiz çocuklar 
için parasız sünnet 

En son sıhhi usullerle ve ağrı çektirmez 
ayni zamanda çabuk tedavi etmek üzere: 

Her hafta salı günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni b\nada No. 

122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTiN 
HAKGÔREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

• 

· Satış yerlerı ~ ~ ve Amerikada fevkalade büyük bir rağbet kazanmış ~ 1 

t ~0tdonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. il ~ olan ve haftalarca gösterilmesine rağmen ayni rağbeti r;i ı ----------------~~~.._......., .... ,; 
tQJaltddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ıı;- ~ muhafaza eden : t! 

; ~ TARASS BOULBA ile açacağını müjdeler. fm 

~ 
~~~~~(~~~ ~ Bu fılm, yaratıcı san'atkar Harry Baur'un Danielle ~ 

E Darrieuks. Jean-Pierre Aumot, Jeanine Crispin, Roger ~ 

e b 
' 

e e• f!1 Duche~ne, Nane Germon, Pauline Cartone, P. Amiot, ~ 

Cru•• e l lr ~ Paulais ve Komedi Fransez'den Ledouks, Larkuey gibi ' 

O 
•• nrretmen ~ tanınmış yüksek san'atkarlarm canlandırdığı en muvaf- ~ 

"'1>. ') Ja ~ fak olmuş bir f imdir. ~ 
i dı k 0 kuJ talebelerinden ikmali olanlar ile orta [*j Maddi menfaatten ziyade halıkın bedii zevkini göz E 

.~r t hazırlanmak istiyen gayet ehven şeraitle az ~ önünde T Sineması bu yıl Avrupa ve 00 
tııı/.•ınan içinde muvaffak etmek üzere çahştırıb ~ tutan ayyare Amerikanın tanınmış yüksek m 
~ tı teınin ve taahbüd eder. ~ Film kumpanyalarının en seçme fılmlerini sayın halka ~ 

"Clb f ur J 1 k N 12 ~ sunmakla lcendisine gösterilen sevgi ve alakaya muka- ~ unu Yağcı ar so {a o. ~ , 1 ·-· h b d d ~ 
~ oe e ettıgı ze a ın a ı r. fe1 

~ -:=:ıe ·: ., .: - ~ Angaje edilen filmle in adlarını ve bunlar hakkında- ~ 

DOK 
Rakısı 

pek yakında 
-YOR 

~ ki bilgiyi pek yakında bildireceğiz. mi 
~ Tarass Boulba'dan sonra sinemamızda geçecek bü- i!j ------- - · ... 
~ yük filmler- M• J St f 't ~ t. Doktor 

4r1. Şevki Uğur 
\) l}ahiJi hastalıklar mütehassısı 
~"•n Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

~ ~ •aat d"'~uza kadar ve öğleden sonra birden 
d~ı . 
'- I._ ~rı dahi muayene ve tedavi eder. 

l~~drıeıi: Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
~ ,, • 36 numaralı muayenehanesinda. 

~~~~ "araciğer, kan hastalıkları kansızlık, ıayiflik, 
lrı, mide, barsak ve böbrek hastahklan } 

----------------------·--------

bilir 

~ den birı de ışe rogo ur r•l 
~ Direktörlük ~ 
ri~Er!lt!l~~~~~f~~~1&'8~~~~~ES~~~ 

Büyük tübü 15 kuruş 

M. Depo S. Ferid eczacıbaşı 
ŞİFA ECZANESİ 

~*~~~~~~~~~**~~~~~~~~ 
~ M 

,• • ":'"'\ .~/.,(. ~• ;.ı... ·• . 't •a. \, r, 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaFlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çam~rla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve ~alp 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaşırlar uzwa 
müddet beya2lığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayu 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sanmtırak bir renk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya 1'uv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylfıl Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 
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TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karş,sında numara~' 

Hiç birı yerde şubesi yoktur 

~ D O K T O R s~ı?Jririmm 
ti A. Kemal Tonay i;J 1\ 1 D •kk t 
tc Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~1 y ,QZQTl f Q e = hastahklat mütehassısı >t ~ . . .. . ... 
tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- Mı ~ lzmır '6 ncı Arsıulusal Fuvarına ıştırak ı 
t< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 de~ ~ ~ edecek reklam sever pavyon sahiplerine: 
~ akşa~ saat 6 ya kadar hastalarını kabul~ eder. . )+ a Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve • 
tC ~u~acaat ~den ha~talara yapılm~s.1 lazımge~eıı saır fC ~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir ıekilde yapbrmak 8 
tC tahlılat ve mıkroskopık muayenelen ıle veremlı hasta- 1J ~ ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: R 
+( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ fi BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA ~ICARET 8 
tC sinde muntazaman yapılar. Telefon: 4115 )+ ~ EViNDE NiYAZi OZAN ve arkadaşlanna lütfen • 

=~::f::W:~~ ~ müracaat edersiniz ..• TELEFON 3855 ı 
!618tı1ılı•.Wı~ı6Ailı••ı6ilııılıılıa6A~~-lbılıı ~~~~~~~~~~ ~~a~~-... 
: Ressam - Dekoratör ~ 

i Kadri Atamali 
1)._ - C!li lstanbul ve Münih Güzel Sanatlar Akademilerinden i 

'10) mezun muallim ve Dekorasyon mutabassısı ~ 
arını yepyeni yapmak - Fuarda Yaphracağınız 

:'>-,~~ istiyenler ~ PAVVON İNŞAATI 
~~ L"t'trıı ~"l 1 swvmz ._ .. "'*J&P,. DEKORASYON 
~ Qit ~ u temmel~surette körd ettirmeli ve onlara - PLAN - RESİM 
'~}~ı._0le sokmak istiyenler matbaamıze müracaat ve l:>ilumum tesi!r~ kabul e<lcr 

~\,~ -~=ld.a? ' gelea kıfmetli bir san'atkir CI Al)RES - <eFUAft» PAVYON 48 ., 
": ~ lS()rd ıçin yalız (175) kurut alacakbr. tı • ı 

3 ............ .., ............. . 
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Valimiz Öde
miş'ten iyi inti
balarla döndü 
Ödemiş kazası ile hava

lisinde üç gün süren tetkik 
seyahatinden dönen valimiz 
Fazlı Güleç, aşağı beyanatta 
bulunmuştur: 

- Ödemişe gittim, gör
düm, halk kendi mahsülleri· 
ni almakla meşguldürler. İk
tisat, sıhhat, emniyet ve 
san'atlerini çok güzel bul" 
dum. Ödemiş'in merkezinde 
de belediyeyi takdire şayan 
faaliyet içerisinde buldum. 
Bir kaç gün evvel buz fab
rikası tesis edilmiş ve buz 
çıkarılmaya başlanmıştır. 
Şimdi de soğllk hava depo
su yapılmaktadır. Mevcud 
elektrik kudretinin tevsii 
ve civar köylerinin de bun
dan istifade ettirılmesi dü
şünülmektedir. Gördüğüm 

umumi vaziyet bana inşirah 
vermiştir. 

Tayyare ile 
•• •• uzum 

gönder~ceğiz 
Üzüm kurumu İzmire ya

kın bağlardan iki tanesini 
satın alarak veya kiralaya
rak bunlarda üzüm kuruta· 
cak ve bu bağlar, nümune 
bağları olacaktır. Üzüm ku
rumu bu üzümleri onar ve 

beşer kiloluk ambalajlar ha
linde hazırlanarak tayyare 
ile Atinaya, oradan da gene 
tayyare ile Hamburga gön
derecek ve bir tecrübe yapi· 
lacaktır. 

Panayır 
Operet ve canbaz 

heyetleri geliyor 
Panayır hazırlıklarına de

vam edilmektedir. İstanbulda 
bulunan Behcet Uz, İstanbu) 
Şehir tiyatrosile bir muka· 
vele ya pmışhr Operet kısmı 
50 kişilik bir kadro ile gele
cek ve ..<ültürparktaki açık 
hava tiyatrosunda temsiller 
verecektir. 

Belediyenin panayır ıçın 
170,000 lira sarfetmesi İcab 
etmektedir. Ayrıca panayıra 

elli artisti ve vahşi hayvanlı 

bir cambaz h eyeti de gele- , 
cektir. 

480 seyyah 
geldi 

Limanımıza bu sabah bü
yük b"r seyyah vapuru gel
miş, şehrimize 480 seyyah 
getirmiştir. Seyyahlar Selçu
ğu, Efesi, Kadife kaleyi . ve 
muzeleri ve şehrin görülecek 
yerlerini g -ezeceklerdir. 

Sevim 
Sevim ismi gibi kendiside 

sevimli Alman çeliğinden 
yapı!mış Sevim tıraş biçak
lan cildi okşar gibi tıraş 
yapar sevimli bi biçak ol
masına rağmen Şemsi Haki· 
kat ucuzluk serğisinde dane
si elli paraya satılmakta ve 
numunelerde bedava veril
mektedir. 

,fta(kıa 5e•l ) 

•• 

Kara sevda 
- Baştarafı 1 incide -
nın esrar perdesini kaldır
mıştır. 

Peşte gazeteleri aynen 

Uç saat süren büyük ınanevradan sonra 
çekerek dediler ki: 

neşrettikleri bu mektubun 
tercümesi şudur: 

Atatürk bir tel2raf 
-----·------------------------~ ...... oo•• .... --~---------------------------~ 

- ŞarU sana karşı çok 
samimiyetsiz davrandım. Be
ni bundan dolayı nıc.zur gör. 
Hayatta iken sana söyliye
mediğim bir hakikatr, şimdi 

öldükten sonra ifşa ediyorum: Sizin ve kahraman ordu
nun gözlerinden öperim 

Ben bütün gayretlerime 
rağmen seni hiç sevemedim. 
Fakat yine ilave ~edeyim ki, 
sana karşı bir aşk ve alaka 
hissi beslememekliğime rağ
men şeref ve namusumu kir· 
}etmedim, ölünceye kadar 
sana sadık kaldım. İşte bu 
iffet ve sadakatım, sana kar
şı gösterdiğim samimiyetsiz
liğin kefaretini teşkil eder 
s 1 nırım. 

İsanbul 13 (Özel) - Saat 
9 da başlayan büyük geçit 
resmi görülecek seydi. Çelik 
bakışlı, tunç yüzlü yiğit 

Mehmetçikler tank, makineli 
tüfek, zırhh otobüs, motosık
let müfrezeleri, tayyare, başta 
genel kurmay başkam olmak 
üzere büyük komutanlar ve 
halkın sevgi, takdir ve hay· 
ranlık hisleri içinde geçtiler. 
Ve yüksek bir mükemmeli· 
yet ve başarı gösterdiler. 

İngiliz ve Yu- 1 

nan kralları 
Atina 13 - Başvekil ge

neral Metaksas, tıugün og
leden sonra Korfo adasına 
hareket etmiştir. Akdeniz'de 
seyahat etmekte olan İngil
tere kralının bazı Yunan 
adalarını ve bu arada Kor
fo 'yu da 1.iyaret edeceği söy
lenmektedir. 

Anadolu: Yunanistan kralı 
Korfo'da bulunduğuna na
zaran iki kral arasında bir 
mülakat vuku bulacak de
mektir. ---·-

Moda •.•• 
Fakültesi 

Birleşik Amerikanın Şark 
şehirlerinden birisinin üniver
sit~sioe bir.... moda fakültesi 
ilave edilmiştir. 

Bu fakültede taleb, yeni 
modaların tesbit ve neşri 

işlerini öğrenecektir. 
Ancak akıl az, para bol 

olursa bu gibi işlerle uğraş
sınlar ! 

Satılık 
Çocuk ar 

Şanghayda Hüyo-Ben-Kbey 
isminde bir Çinli 13 yaşında 
bulunan kızı ile 16 yaşında 
bulunan oğlunu satılığa çıkar 
dığını ilan etmiştir. 

İlanda satın a lanların bu 
çocukları istedikleri işte kul
lantnak hakkını da haiz ola
cakları yazılıdır. 

Türk dostu Ja
pon orof esörü 
şehrimizde 

Dort aydanberi Ankara ve 
İstanbul' da memleketimiz 
hakkında tetkikat yepmakta 
olan değerli ve Türk dostu 
bir Jopon profesörü şehri
mize gelmiştir. Adı Koji Ü· 

kubo'dur, lisanımı'!ı iyi ko" 
nuşmaktadır. Kendisi Koma
zava üniversitesi şark tarihi 
profesörü ve Tokyo'daki 
Türk-İslam enstitüsü direk
törüdür. Ayni zamanda Ja
pon imparatorunun birade
rinin himayesinde bulunan 
Japon-Türk dostluk cemiye
tinin azasındandır. 

Geçit resmi tam 3 saat 
sürmüş ve bu vesile ile yi-

ğit Mehmedçikleri ve kud
retli komutanları ile şanlı 

Türk ordusu Atatürk'ün bir 

daha takdir ve İltifatına 
mazhar olmuştur. 

Atatürk ordu müfettişi 

Orgeneral Fahretlin'e çek· 
tiği bir telgrafta demistir ki: 

- Manevraların cereyanını 

bana gayet muntazam bir tarz-

Yaş meyva 
ihracı 
- Baş tarafı 1 incide -

tesis edilmesi mütasavverdir. 
Bu mıntaka dahilinde kü
çük soğuk hava depoların· 
da ambalajlanacak olan yaş 
meyveler soğuk hava terti
batını haiz vagonlarla İzmir
deki firikorifik depoya gele
cek ve soğuk hava tertibatına 
havi vapurlu, bu depoya 
yanaşarak taze meyvelerimizi 
yükliyerek ecnebi memleket
ler piyasalarına götürecek
lerdir. 

Manisada Kırkağaçta seç
me suretile ambalajlanacak
tır. Üzüm ambalajları Kali
forinyada olduğu gibi bura· 
da da yapılacak ve istihlak 
memleketlerine gönderile
ceb.tir. 

Raspotinin 
kardeşi 

Bundan bir kaç gün evvel 
Varşovada acizlere mahsus 
gece yatakhanelerinden biri
sine ihtiyar bir adam iltica 
etmiş ve yiyecek istemiştir. 
bu adam okadar aç imiş ki 
ayakta durmağa bile mecali 
kalmamıştı. 

Kendisine yiyecek ve ı il-
miş ve hüviyeti sorulmuştur. 
İhtiyar adının Pavlo Raspo· 
tin olduğunu söylemiş ve 
eski bir çarhk nufus teske
resi göstermiştir. 

Bu adamın mahud Mek-
ruh papas Raspotinin karde
şi olduğu anlaşılmıştır. Fakat 
ihtiyar şimdiye kadar nere
lerde yaşadığı, ne iş yaptığı 

hakkında malumat vermekten 
imtina etmiştir. 

İngiliz uostala
rı faaliyeti 

Bu sene lngiltere postaha
leri 50 senedenberi görülme· 
miş derecede çok iş görmüş 
lerdir. Son neşı olunan ista
tisttiğe göre geçen sene In
giltere postahanelerinden 
tam yedi milyon mektup 
sevk edilmiştir. 

Bundan başka sevkolunan 
paket ve koli miktarı da 
150 milyondur. 

Bu miktarlar, cihan reko
runu da teıkil etmektedir. 

da bildirmek suretile ayni 
hayatı şevkle yaşamamı temin 
buyurdunuz. Sizin ve bütün 
kahraman ordumuzun sevgi 
ile gözlerinden öperim. 

Yarın yorulmak bilmemiş 
ve bila' iyecek olan şanlı or
dumuzun g eçit resmini göz
lerimin önünde canlandırarak 
mes'ud olacağım. 
Başbakan İsmet İnönü de 

gönderdiği bir telgrafta or
dumuza iltifatta bulunmuştur. 

• Filozofun 
Köşesi 

Belki anlamış ve hisset
mişsindir. Seninle evlenme
ğe muvafakat etmekliğim, 
ailemin ve babamın bana 
yaptıkları tazyikten ileri gel
miştir. İzdi aç hayatımın en 
feci noktasını, seni hiç sev
mediğim halde, beni hala 
bugün de sevdiğine kani bu-

-Baştarafı 1 inCide

cak? 
Evet ! Bu dünyaya geldik. 

l luoduğum başka bir erkeğe 
gönül vermiş olmakhğım teş
kil ediyordu. 

Ve gideceğiz bu malum! Fa
kat, ne İçin geldik ve nere
ye gideceğiz bu meçhul! İşte 
bu meçhulün anlaşılır ciheti 
bu dünyanın en güzel nİm!t
lerini yiyenler bir şey anla
mıyor. Her şeyi anhyan bir 
mahluk bu dünya leztarını 
yiyen tazyif eden ve toph
yan bir mahluk lazım; o da 
şu gördüğünüz insan deni· 

len mahluktur. İşte bunun 
için bu dünyaya gelmişiz!. 1 

Başka bir sebeb ve ihtiyaç 

yoktur. Nereye mi gidecek
siniz? O güzelliklerin toplan
dığı yere.. O yerde neresi 
olabilir.. En güzel bir yer .. 

O güzüel yer de nerede? 
O da pek tabiidir. Güzellik
lerin menbaı olan yer!.. 

Bu bakımdan diyorum ki, 
izdivacımız, yalnız benim 
şahsıma karşı değil, fakat 
sana da ve beni bütün kal
bile sevmiş olan o betbaht 
adama karşı da bir cinayetti. 
Evleneceğimi ona söyledim. 
Bu sözlerim üzerine bana 
şu cevabı vermekle iktifa 
etti: 

- Eğer bu izdivaçla me
sut olacağına kani isen, is
tediğin harekette serbestsin; 
beni düşünme! 

- Ya sen sen ne yapa
caksın? 

~ıc. Beni düşünme! Ben de 
hayatımı tanzim edeceğim. 
Ne yapalım kader böyle 
imiş. .. cevabını verdi. 

İşte o zaman bir ,hıçkırık 
boğazımdan çıktı, başka bir 
söz söyliyemedim. O da bir 
gölge gibi önümden süzüldü, 

' gitti. 

Bütün hu akla gelen bu 
meçhul suaJlerin en doğru 

ve en .Jmuvafık şek il ve su· 
reti budur. Yalnız, tabiatını
za yerleştirdiğiniz ve ruhu- , 
nuza nakşettiğiniz güzellikler· 
den kendinizi hiç bir sebeb
le ayırmayınız ve her şeyi 
her fena ve her muarız ş yi 
iyi ve güzel yapmağa çıhşı-

Bu son randevudan soııra 

nız . 
' 1 

eve döndüm, gelinlik elbise
lerimi giydim ve nikahımız 

kıyılmak için muhteşem bir 
alayla kiliseye geldim. Dü
ğünümüz oldu, sen mes'ud 
ve bahtiyar idin. Beni de 
mes'ud ve bahtiyar sanıyor-

Sizin bu yüksek görüşü
nüz karşısın da her fena ve 
hasis diişünceler yıkılır .. Bun 
dan o kadar e min olunuz ki 
bu dünyaya gelişinizin hakiki 
sebebini o zaman bizzat an
lamış ve tatmış olursunuz. 

Yine ' tekrar t:defün: Bu 
dünyaya gdiş bütün güzel
leri idrak etmek içindır, 
başka birşey değil ? •. 

Şark filosofu 
HİDAYET KEŞFi 

Bir senelik 
• CID8)'et 

Son sened~ olan bir ista· 
tistiğe göre Fransada geçen 
sene 600 katil ve 40,000 
cürüm işlenmiştir: 

Cinayetlerin önüne geç· 
mek için meb'uslardan, hu
kuk ve idare adamlarından 

mürekkep bir komisyon teş
kil edilmiştir. 

, dun. Riyakarlıkta bulunmak 
kudretini kendimde hissedi
yordum. 
Düğünümüzden beş ay 

geçti. Hatırlar mısı~, bir gün 
dügün hediyesi olarak bana 
satın almış olduğun mükellef 
otomobille parkta bir gezin
tiye çıkmıştık. Par' ta dola
şırken serseri bir adamı az 
kaldı çiğn~yecek idik. Bana 
o zaman ne dediğini hatır· 

lar mısın? 

- İnsan, tazminat parası 
koparmak için otomobillerin 
tekerlekleri altına~kendilerini 
atan bu maskara adam yü
zünden belasını bulabilir. 

Bütün kabahat seqde oldu
ğu halde tazminat parası 

istemeğe gelmiyen o maska
ra adam kimdi biliyor mu
sun? 

Ölünceye l adar sevdiğim, 
hatta öldükten sonra da sev
meğe devam edeceğim adam 

ı 

• 
Isuanya 

-Baştarafı 1 
kaldığı muamele 
kaydolunmaktad 

Komünist par 
vaziyetinin gör'' 
bir toplantı ya 
temiştir. Sosy 
halk cephesini 
diğer partilerin 
leri şartile bu 
esas itibarile ka 
bildirmiştir. 

Burgos, 13 (A· 
ihtilalci kuvvetle 
rini ıslah etmi 
öğrenilmiştir. Bu 
Tolosa ve Bilba 
küçük bir şehir 
işgal etmişlerdir. 
bir silah fabrika 
olup şimdiye ka 
bastien milislerin 
tiştirmekte idi. 

İhtlalcılar Tolo 
tinde ve TolosaY 
metre mesafed~ 
lapolayı işgal etm 
kuvvetler Tolosad 
!erini tahkim ettn' 

Şimdi San Seh 
did etmektedirler 

Sevilleden bildiri 
halihazırda Badaj 
ile alakası tama 
miştir. Bu şehrin i 
eline düşmesinin 

1 ceği tahmin olun 

General Frank0 

ral Molanın ordul 
da yerleşmişlerdi. 
halihazırda Galic 
Esramadure, Eod·· 

ga müstesna Jea~ 
Navarre ve Asturı 
lerini kontrolları 
lundurmaktadırlar · 

Sondaki 
Henaaya 13 (A· 

panyada mücadele! 
yareler gitgide faz} 
faaliyet g ö s t. 
tedir. Bu sabah 1 

tayyare Derrond ~ 
bombardıman etıD 
çok hükômet ask~. 
raJamıştır. Bunun .0 

hükumet teyyaresı 
cıların tayyaresini 
mecbur etmiştir. 

Asilerin bu taYY3 

disini takib eden t 
k ' in den kurtulma ıç .. 

• 1 
det Fransız arazıs 
uçmuştur. Bu 5~~ 
muharebesi yenı : 
mışhr. Bir hükiiıJJe r 
"' ·1 . bbasla ası erın mura 
de uzun müddet u 

ihtilalcilerin pas 
v hazır ruz etmege 

anlaşılmaktadır. 
1 ·kuvvetleri bu taa.rr 
1 b··tiiP 

olmak için .0 tti 
1 asile rin tehdıd e 

ı rıoa 
külceyş nokta a . ti 
meğ karar ver~~ 

..... "'-"-""'"''-"""'-""'"'·'""-....."'......, .... 4'~ 

o idi işte... .01 
O bedbaht bePl 

su ur 
hğımdan dolaY! ~lıJlU 
betmiş, serserı tut 

sız bir derde }(arşı 
Ben bu adaıJJ3 

011
r 

ğim cin:.tyetteo ~ tı 
yaşayabilirdiın? 

1 
yror 

v 1aD1 
yamıyacagun . rıı 

··Jiıyo 
aşkı uğruna 0 tte 

J cese . 
Doktor ftf, 11etı 

ları muayene 
0111 

kontes Berta Ol 

aşk teessüründe0 1·~d fceS,,. 
bir sekte ne 1

1 
it "/ 

ğünü tesbit ey Ol rilllli 
mesine ruhsat "e 


