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NO. 2865 SIRRI SANLI 

~ c . a 1 n e s - idarehane: lzmirde Biriaci 1~ Utnartesı 1 Beyler Sokağında 
~ğustos 1936 (Halkın Sesi) Matbaasında 

. ~l,.~lEFON 3503 s E s 1 D 1 R Buılmıtbr 
~ ( ıoo ) Para H A K K 1 N !'!çmiyeıı yazı ıeri yerifmes 

si kuvvetler ilerliyor hükümet kuv 
~leri de Siragüzeyi almak üzere .. 

--- =:ı-----------; .h ·ı ~l· Yiyecek geldi Madrid açlıktan 8panya ı tı a ı kurtuldu 40 zabit kurşuda di-
~ • . - • • zildi Fransa Jıükômet ku!'vet-
tık hır ispanya ışı olmak- lerine silah verecekmış! 

~ tan çıkmıştır 
llıdi~e kadar hiç hi; hükumetin dahili işle

tıne bu derece bü)'Ük bir alaka ile 
' müdahale olunn1uş değildir 
~ gazete haberlerini lelerin yalnrı diplomasi tari-
... , .. tefsilata ile okuyan kiyle yapılan ihtarlardan, 
~t~~ıı . h~yret ile gör- verilen notalardan veya ülti-
~ k. kı ispanyada olup matomlardan ıbaret olruama-
ı..:_6..ıtt~' hadiseleri birçok sıdır. 
~ r kendi memleket- Kimi erzak gönderir, kimi silah 
~. Jai~reyan eden en mü .

1 
1 yollar, kimisi tayyareci sevk 

"' eler gibi çok ya- eder, kimisi de tayyare he-
Lıı ~ .büyük bir merak diye eder. 
~ ~~ ıle takib ve tet- Her memleketin muhtelif 
\ ~b '-hır. Mesele, yalnız fırkalarına mensub gazeteci 
'~ •e tetkik meselesi ve politikacılar hükumetleri· 
~' Yıp binbir yoldan ne hücum ederek kimisi hü-
~, .. t• itlerine müdahale kumet tarafına, bazıları da 
,.,~ ,."• gözetmeğe ve ihtilalcilere yardım edilmesi-

aı... •e B' l ""teltl· " ıımarkın usul ni istiyorlar. 
1, 'ilce - fırsatlar ica- Hülasa herkes İspanyayı 
:"', ddar. kendi memleketi addederek 
~ l•ribi bu müdaba- 1 - Sonu 4 ündüde -.......... .. ............................. . 
1 donaqmamız geldi halk 
M~~ . .,.un vaziyette 

Paris 14 - Asilerle cağını iddia ediyor. 
met kuvvetleri arasında Sevil, 14 - Şehir bugün 
Grenada civarında bir mü· baştan başa donanmıştır. 
tareke aktedildiği bildirili- General Frankonun Sevil 
yor. Bu mütarekeden mak- şehrinde umumi karargahını 
sat hükümet kuvvetleri tara- kurmuş ve üç renkli İspan-
fından ihala edilmiş bulunan yol bayrağının buraya çe-
Grenada şehrinden ecnebi- kilmiş bulunması hasebiyle 
lerİ!l çıkmalarına imkan halk tezahürat yap.nıştır, 

vermektir. Coşgun eğlenceler devam 
Yabancılar tayyare yolile ediyor. Sivil radyo asi tay-

şehirden uzaklaşmaktadırlar. yarelerin Malaga şehrini bom· 
Yurgos, 14 Asi kuv- bardıman ettiklerini atılan 

vetlerin umumi karargahı birçok bombalardan bühu-
akşam geç vakit general metçi askerlerin barındıkları 
Molanın yeni bir tebliğini kışlalarda yangmlar çıktığını 
neşretmiştir. Bunda hüku- hükumete sacık filonun en 
metçilere karşı müthiş bir mühim ünitesi olan (Jaimes 

l.ı....,. .. muzafferiyetin kazanılması 1. er) kravazörünün ağır su-
~~ tb 

1 
_ pek yakın olduğu bildirili- rette hasara uğradığı bildiri-

~'-. ~,11"- \)"Y ... • ~ •nw.~- e.n ~yr •• a ... _ ... 11ı filomuz dün yor. li1or. 
~ • t.Iıtıın .... ~ .. \ill"'lt1 ic:.:vuz:.zı.:- .. cumbotlar, tor- General Mola bu zaferle Zırhlının şalopelerinden 
' .'-''-t. Dlbıh&. ·.... t. ıJSİ C!e li... a demirlemiş bu- dahili harba nihayet verece· birinin bir çok yaralıları 
~ "ti~b,1 lin. fil(,.._ .1. gt.I: ~ken bi~ te..,. J ,, re filosu tarafın- ğini ve Madrid 'deki hüku- karaya çıkarıldığı görülmüş-

•tı edıJı:niştir. Halk ymt:: " •Ş!!' lD bir şekilde do- metin askeri generalJere tür. A ~:.e'/re ve ziyarete doyamama~tadır. idareyi terke mecbuı· kala- - Sonu 4 üncüde -1 .. - ........................................ - ................................................ .. 

1lQ çocuğunu neden denize atar 
~~dın çocuğunu kucakladı;"° öptü ve denize fırlath 
~~\t 0rn I<arşıyakadan 1 cianın sebebi şudur: olan kadın çocuğunu son bunu almıştır. Henüz dört 
~ l\"J •tı 9 Eylül vapu- Ayşenin Sökede şoförlük defa olarak kucaklamış ve aylık bir çocuk olduğunu 
\..-:' 4 fe İıı:ninde bir ' yapan kocası bir hafta evvel öptükten sonra denize fırlat- anlayınca hemen eczaneye 
ıu' 'YI '- l K d w ·1 götürmüştür. Orada çocuk hs: çocugw unu ö müştür. a ın çocugu ı e mıştır. 

'l1tıı h · · ı k w kusturulmuş ve yuttuğu su-
'- Itır. Hadiseyi şe rımıze ge ere çocug"unu O sırada iskele yanında )arı çıkarmıc. hayatı kurta-l\..: ICSre çocuk yuvasına koymak uzere ., 

>~"'- -~l'flı iller derhal Karşıyakaya götürmüştür, sahilde duran kayıkçılardan rılmıştır. Vapur da geri 
~ ~ .. ~: tlar Ve yüzerek yuva dolu olduğu için kadı- biri bir bohçanın denize dönmüş ve çocuğunu denize 
~r~;•ıl~rdır. Kadın nın arzusu yerine getirileme- düştüğünü görmüş ve soyu- atan genç ana karakola tes-

Q •çtimai fa- miıw. Bundan çok mllteeuir narak yüze yüze yaklaımış lim edilmiıtir. 

Atatürk 
·-ve 
lzmir 

Beledive reisi
miz Atatürk 

nezdinde 
İstanbul 14 - Burada bu

lunmakta olan doktor Beh
çet Uz, bugün öğleden sonra 
Yalovada Atatürk tarafından 
kabul edilmiştir. Belediye 

BiR FACI! 
Bir kadın bir 
Yunan zabiti

ni öldürdü 
Beni aldattı ve bıraktı 

d. ' ıyor .... 

Zabit kışla için 
de nasıl 

öldürüldü ? •. 
Yunanistanda mühim bir 

aşk faciası olmuştur: 
Golostaki ikinci piyade 

alayı kışlasında süvari suba
yı 26 yaşında Paaayot Ta
tareas münasebette bulundu
ğu bir kadın tarafından 
beynine sıkılan üç kurıunla 
öldürülmüştür. Hidise gtinli 
öğleden sonra saat d&rtte 
kışladaki efrad istirahatte 
iken ansızın birbiri arkasına 
üç kurşun sesi iıidilmiı, mi· 
teakiben bir genç kadının 
elinde bir rovelwer oldap 
halde kışlanın kapısına doi· 
ru koşmakta oldap g&rlil~ 
müştür. lki asker kadını &n· 
lemişler ve yakalamıtlardır. 
Kadın tutulmasına muhalefet 
etmemiş: 

- Ben istediğimi yaptım. 
Şimdi sıra sizindir. Vazifeni
zi yapımı, demittir. 

Silib seslerinin geldiği ye-

- Sonu 4 üocüde:-
C+..lı'~A~-smDK~F~~m1111 ............. , .............. ... 

- Arkuı 4 belde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000~--------------

Otobüs biletcilerinin zekisı 
Halk Bu Vaziyetten Çok Şikayetçidir 

Br:'t tobüslerin halka yaptığı yardım çok btiylikt~r. Sa
~ bahleyin işine yetişmek isteyenlerin, akşamleyın erken 

evine döneceklerin otobüslerden yaptıkları istifade inklr 
edilemez.. Bundan başka otobüsler nakil vasılarının ucuzlu
ğunda da büyük bir amil olmuştur. 

Otobüslerin balkimiza yaptığı bütün bu kolaylıklara rai
men, bazı açık göz geçinen otobüs biletcileri vardır. 81111· 
larda kanun ve nizam harici iş yapmak bir hastabk halin· 
dedir. Otobüsün dolmasına rağmen muhakkak surette bir 
iki yolcu fazla alırlar.. Eğer otobüste kadın yolcu Yarsa 
onun yanına yanaşırlar: 

- Lütfen bay ayakta kaldı biraz sıkışıverin. Eğer kadın 
yoksa, ses çıkarmıyacağı ensesinden, kıyafetinden belli olan 
bir vatandaşa yanaşırlar, ayni ricayı yaparlar. 

Bu nazik biletciler, eğer arzusu yepılmazaa derhal sertle· 
şir, adamına göre bağırır, haykırır, söver sayar bile •• 

Bu açık göz biletciler, otobüse dört beş dane fazla yolca 
aldımı, gözlerinden zevk ve neş'e taıar.,. Belediye memur
larının bulunacakları noktaları bilirler. Otobila bu tehlikeli 
mıntakadan geçerken nizam harici bindirdiği mltterilere 
kumanda eder: 

- Biraz kafanı aşağı indir, biraz yana yat ... 
işin garibi birçok yolcuların du bu emirlere kuıu gibi ita

at etmesindedir. 
Şayet içeriden bir yolcu çıkar da: 
- Yahu ne• yapıyorsun bu araba 22 kişilik sen 26 kiti 

aldın! Derse vay ;haline .. 
O adam şoförlere acımayan, ceza varmekten imam ıem· 

yen otobüscülere düşman gözüle bakan, otobüsctilerin 611-
münü istiyen bir adam haline sokulur .. 

Açık söyliyelim, halk bu vaziyetten şikayetçidir. Bilhaua 
kadınlarla mekteb çocuklarının kucak kucağa, diz dize, 
omuz omuza balık istifi se)ahat etmeleri çok fenadır. Hem 
otobüscüler bu işten vaz geçmesi hem de belediye koatro
lünü artırmalıdır. 

Halk bunu istiyor .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



"•lalf• 2 ........... , 
Tahra bey' Yaşar nasıl şampiyon ol

du biliyor musunuz? lzmirde Papulasın 
Falına Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

- 18-

Tahra bey Şarklıların misa
firperverlikleri hakkında 

bir ders verdi 
Diğer taraftan ( Gran Ki

nol) ismindeki Fransız tiyat
rosunda "Esrarı mağlup eden 
adam,. ünvanlı bir piyes oy
nadı. Piyes, tamamen Tahra 
beyin hayahndan alınmış 
muhtelif safahab ihtiva ediyor 
du. Maamafih esrarı mağlup 
ettiği söylenen bu adamın, 
her teşebbüsünde muvaffak 
olması kendisini barların bi
rinde dayak yimekten men 
edememiştir. 

Tahra bey bir gün yine 
Frıtnsız baıvekili Penlövinin 
evinde misafir bulunurken, 
birçok siyaset adamlarile 
tanışmıştı. Burada Paris bü
yük elçimiz Fethi bey de bu
lunuyordu. Fransız hükumet 
erkanından birisi Tahra be
yi Fethi beyle tanıştırdı. 

Fethi bey, kendisine tak
di'll edilen bu lstanbullunun 
elini sıkarken, demiş ki: 

- Maalesef, şimdiye ka
dar tecrübelerinizde buluna
madım .. 

- Niçin, ekeslans ? 
- Çünkü, yer bulamıyor· 

dum da ondan!.. 
Bunun üzerine Tahra bey, 

Fethi beyi tiyatro a davet 
etmişti : 

Yarıu akşam, lütfen, 
teşrifinizi rica edtbilirmiyim? 

Ertesi gllnü T ... hra bey, 
tiyatro hesabına tiyatroya 
gelecek kibar bir misafiri 
için hususi bir loca ha21rlan
mas1nı söyledi. Fakat müdüri 
yete aid locada dahil olmak 
üzere bütün locaların tutul
duğu cevabmı aldı. Tahra, 
bu cevab üzerine fena halde 
müteessir olarak tiyatroyu 
terketti. 
Akşam, oyun başhyacağı 

bir sırad , Fethi bey, kapı
da göründü. Fakir misafirini 
bizzat istikbal eder ve iki 
dakika intizar etmesi ricasın
da bulunur. Nihayet vakti 
muayenin hululü "üç darbe" 
ile ilin edildiği halde Tah
ra bey sahneye çıkmaz. Ve 
mü iür gelib ya!vardığı za-

• man: 
• - Evveli, misafirime bir 

loca tahis ede siniz. Sonrada 
beni sahneye çıkarırsınız der. 
Tiyatro müdürü telaş ile el
lerini uğuşturarak mütema
diyen özür diler .. 

- Kendi locam bile satıl
mıştır. imkanı olsaydı ... 

Fakat, Tahra beyin, dediği 
yapılmadıkça sahnaya çık-
mak niyetinde olmadığını 
görünce büyük fedaklrlıklar 
neticesinde altkat locaların-

dan birini tahliye ettirmeğe 
mecbur olur. 

Tahra bey bunun üzerine 
sefirimizin önüne düşerek 
kendisini locasına kadar gö-
türür. Fethi bey, bu esnada: 

- Bu kadar zahmete lü
zum yoktu 1 ,, Demek ister 
Tahra bey de bilmukabele 
şu cevabı verir: 

- Hayır ekselans.. Ben, 
bu adamlara Şarklıların mi
safir perverlikleri hakkında 
bir fikir vermek istedim ! 

( Arkası var) _...._ 
Viyana üniver

sitesinde 
Genç kızların 

m uva f fa kiyetleri 
Viyana Üniversitesinde 

genç kızler erkeklere naza
ran şu dereceleri elde etmiş
ltırdir: 

Eczacı yüzde elli bir, fel-
sefe doktorasında yüzde 49, 
tıp fakültesinde yüzde 14, 
mülkiyede yüzde 9, ticaret 
mektebinde yüzde 11. 

Bundan beş sene evvel bu 
miktarların yarısını bile bul
mağa imkan yokmuş. 

Bulunmaz-Fırsat 

Kiralık 
Kraathane 
İkiçeşmelikte Merkez kra

ethanesi namile maruf kah
vehanenin lüks mobilyasiyle 
birliktg icara verileceğinden 
talibleria Kemeraltında Bey 
hancısi bay lsmaile müraca
atları. 

Bir AQ • l ' 
Gecede 8a Clnaye 1 .... ---

1\:orku Ve Hevecan Ronıanı .. 
- 24-

Bereket ki telef on işJiyor, bozulrnamış ... 
Eltgurs, Smite asık suratla lerse Elsgurs hemen tevkife 

yaklaştı ve: kalkışacaktı. Bunun için 
- Bu kadın da kimdir sadece : 

allabaşkına! Diye sordu. - Bilmiyorum .. Dedi kend-
Polis müdürü, bir çok de- isine burada rastgeldim,ben de 

falar Z. R. yi idam sehpasına ne rol oynadığını soruyorum. 
ıöliireceğil\İ söylediği halde, -- Hemen tevkif ediniı:. 
şimdi fikrini değiştirmişti. Şübhesiz ki bu kadın, bura-
Genç kıza karşı büyük bir da hüküm süren çetenin mu-
teveccüh beslemeğe başla- arrızı bir ç~teye mensuptur. 
mıştı. Ve bu ienç kızın So- Birbirlerile düşman oldukları 
kudlaud Bndın şiddetle için böyle hareket etmiştir. 
aradıj1 Z. R. olduğunu s6y- Bizi kurtarmak hususundaki 

-----------------------------.. aa..-----------------------------------
Olıalde aşağıdaki satırları okuyunuz •• 

(Dünkü sayıdan devam ve son) 

Uzun silrmeyen kısa bir 1 
çalışmadan sonra, Cumhuri- ( 
yetin onuncu yılında ·Türki
ye şampiyonluğunu kazan
dım. Ondan sonra 5 sene 
şampiyonluğu muhafaza et
tim. Ve o yıl içinde ecnebi
lerle ilk temasımı yaptım: 

Ben not kağıtlarımı top- tehlikeli şey de bu şekilde 
larken o: oaıırtılmaktır. 

- Korkudan açıldı da... Olimpiyatlarda bu korkum 
dedi... Beni korkutan rakip da kalmayacak. Orada iste-
de ğil, seyirci yaygarasıdır. dikleri kadar bağırıp çağır-

Çünkü güreşte, adale kadar sınlar. Dillerini bilmediğim 
kafa da çalışır.oVe güreşen için ne söylediklerini anla-
bir insana hitap ederek ba- mayacağım ve zihnim abla-
ğırmak tıpkı yazı yazan bir madığım sözlere takılmıya-
insana lakırdı söylemek gi- cağı için de bittabi şaşır-
bidir. mıyacağım! 

Ve bir güreşçi için en NACİ SADULLAH 

Macar Fabkan'ı yirmi daki
kada yendim Aradan bir ay 
geçmeden yaptığım ikinci 
büyük güreş, ltalyan Nizoli 
iledir. ltalyan Avrupa şam
piyonu idi. Onu da yendim. 

•ooooooooocoo 

Bu zorlu zaferin arkasıo

dan Macaristan seyahati çık
tı. Ve orada, ensemde bili 
yerini gördüğünüz şu müt
hiş çıbanın bana girdiğim 

dört güreşin ikisini kaybet
tirdi. 

Fakat bereket ki bu mağ
lubiyetler, güreş hayatımın 

son talihsizlikleri olmuştur. 

ikinci Balkan şampiyonlu
ğundan itibaren henüz sır· 
tım yere gelmedi. 

- Sence, güreşte en güç 
olao nedir? 

- Güreıte her şey güç, 
ve her ıey kolavdır. Fakat 
inanır mısınız ki ben güreşe 
çıkarken, rakiplerimden cvel 
seyircileri düşünürüm, ve ra
kiplerimden ziyade seyirci
lerden korkarım! 

Gülerek sordum: 
- Güzel kadın gözleri 

önünde, alt olmaktan mı? 
O: 
- Hayır... dedi... Ben 

hayatımda tek bir kadınla 
konuşmadım; ve alakadar ol
madım. Çünkü bugünkü hal
de kendi namıma değil, 
milletimin adına güreşiyorum. 
Ve yirmi milyon Türk gü
venlisini bir kadının kaşına, 
gözüne, aşkına, maşkına sa
tamam! 

En büyük emelim bu o
Jimpiyallara iştirak etmek, 
ve Türk bayrağını şeref di
reğinde dalgalandırmak şe

refini kazandırmakbr. Bunu 
yapmadan ölürsem, gözüm 
açık gideceğim. 

Fakat ay yıJdızlı forma ile 
ringe çıktığım zaman yüre
ğim zırh kesiliyor. 

Bu imanın beni dilediğim 
zafere ulaştıracağma kaniim. 
Bu itibarlad1r ki gözü açık 
gitmekten korkmuyorum! 

faaliyeti de her halde polis 
olduğumuzu bildiği içindir. 
Sonra.. Bu muhnik gaz bom
baları rastgt.lenin elinde bu
lunamaz. Bunları kullanmak 
emrinı ancak siz verebelir
siniz. Başkasının bu salibi· 
yeti yoktur. 

Smit, bariz bir can sıkJD
tısiyle fakat Z.R. nın kolunu 
yavaşca sıkarak: 

- Pek ila.. Arzu ettiği
niz şekilde hareket edece
ğim! Dedi. 

Eisgars, s&zltrini duyduğu 
halde zerrece endişe ve te
liş göstermiyen genç kıza, 
sert bir bakışla baktı; ve 
gürültü esnasında yere düşen 
telefon mikrofonunu alarak 
kulağına g6tftrdll ve: 

- Bereket ki telefon itle· 

72 yaşında 
Bir ihtivar iki kadını 

öldürmüş 
Prağda müessese sahibi 

Frederik Kravze isminde bir 
adam vardır; bu adam 72 ya
şındadır ve 25 yaşında bir 
kadın dostu vardır. 

Bundan biraz evvel bu 25 
yaşındaki kadın 72 yaşındaki 
sevdalısını terke ve kendi 
evine dönmeğe karar vermiş
tir. Bu kadın ayni zamanda 
21 yaşında bulunan hizmetçi 
kızı da beraber götürmek 
istemiştir. 

72 lik herif ne dostunun 
nede hizmetçisi kızın gitme
sine mllsaade etmemiş, di
ğerleridc gitmek için ısrar 

etmişlerdir. 

Kadınların bu 11rarı, 
72 lik hovardayı fena halde 
hiddetlendirmiş ve bu suretle 
tabancasını çekerek her iki 
genç kadının ü:r.erine ateş 
etmiştir. 

72 liki ihtiyarın boşattığı 
6 kurşuddan .. dördü 25 ya
şındaki dostuna, ikisi de 21 
yaşındaki hizmetcisine isabet 
etmif, iki kadın hemen öl
müştür. 

Tabanca seslerine komşu
lar koşmuş ve faciayı gör
müşlerdir. 

Frederik Kravz, zerrece 
teessür göstermemiş ve po
lise kolayca teslim olmoştur. 
İfadesinde: 

- Bu iki nankör kadına 
çok iyi bakhm, hiç bir şey
den mahrum bırakmadım. 

ikisini de sevi ordum. Bu 
yaşdan sonra beni terkede
ceklerdi; tabii birer gençle 
evlenecekler veya münase
bet tutacaklardı. Buna mey
dan vermekdense, ikisini de 
öldürmeği daha iyi buldum. 
Şurada ne kadar ömrüm kal-

yor, bozulmamış .. Dedi. 
Elsgurs telefonu elioe aldı 

numaraları sinirli bir halde 
çevirdikten sonra: 

- Polis müdürlüğü mü? 
Pekala. Buraya Vaterlo civa
rında T oeson caddesinde 28 
numaraya yirmi polisten mü
rekkeb bir müfrezeyi çabuk 
gönderıniz. Burada ben Els
gur s bulunuyorum! dedi. 

Mikrofonu yerine koydu, 
Smite: 

- Beş dakikaya kalmaz 
buraya kuvvetli bir yardım 
müfrezesi gelecektir! Dedim. 
Haydudların şefinide elde 
edeceğiz şüphe yoktur! Şim
di ıiz bu kıtdının bileklerine 

. bir kelepçe geçirmelisiniz ! 
. Smit, istemiyerek ve asık 

ı Sovyetler bir
liğinde yeni 
madenler 

Yakınlarda Jeolojik tahar
riyat ilim heyet:eri, Sovyet
ler birliğinin muhtelif yerle
rinde bir çok yeni kıymetli 
madenler bulmuşlardır. 

Bu meyanda meseli Şarki 
Sibiryada Şabtom köyü 
civarında yeni Volfram ve 
molibden madeni damarları 
tesbit olunmuştur. Garbi 
Sibiryada Koşağaç mıntaka
sında da Jeofoglar iki yeni 
Volfram damara bulmuşlar
dır. Tacikistan cumuriyeti 
dahilinde kaın Leninabad 
civarında yüzde yirmi beş 
nisbetinde cevheri muhtevi 
kurşun madeni keşfedilmiştir. 
Ukranyada Dniepropetrovsk 
mıntakasında İgren'de bir 
arteziyen kuyusu açılırken 
ayrıca bir nikel medenine 
tesadüf olunmuş ve bunun 
üzerine yapılan tetkikat ne-
ticesinde bu nikel damarının 
on beş metre kalınlığında 

olduğu anlaşılmıştır. 

7000 Metrelik 
Lenin 

Tepesinde 
Pamir cilmudiyelerinde de

niz sathınhan 5100 metre 
irtifada, fen kıtaatı, mevadı 
infilakiye iancsiyJe 7127 metre 
yükseklikteki Lenin tepesine 
giden bir yol açmaktadır. 
Ağustosun ortalarına doğru 

bir kızıl ordu müfrezesi bu 
tepeye çıkmağa başhyacak
tır. Lenin tepesi, yükseklik 
itibarile, Sovyetler Birliği 
dağlar arasında ikinci mev
kii işgal etmektedir. ... '"' ............ --~............. .... ... ... .. 

dı? Hapishanede yatar, ölü-
mümü beklerim artık! demiş
tir. 

bir suratla cebinden bir çift 
kelepçe çıkardı, ve dedektif 
kızın bileklerine geçirdi. Z. 
R. de bu harekete zerrece 
itiraz göstermedi. 

- Burada nasıl buluştu

nuz! 
- Kosburston bu evin 

adresini bana verdi. 

- Kosbarston mu? Başka 
bir meseleden dolayı zabıtayı 
meşğul eden kaçakçı mı? 

- Evet, ta kendisi. 
- Ben de burasını bu he-

rif ten öğrendim. Yazıhaneye 
girdikleri zaman kendisini 
aıkışbrdım, bu malt\matı al
dım. 

Smit hayretle: 
- Buraya, bu müthif hay

dudu te•kif için de yalnız 
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DUNYA ~ 
Neler 0I111t 

8oooooooooooDoO~..,.-:· 
26 Yaşına kadar ~ 
mi defa evlen~~ ıJ 

Mariz Larkov ı ~ 
yaşında güzel bir R~ ~ 
henüz talebe old~ 
sevdiği gençle ~ 
müracaat ederek e 
talebinde bulunur. dlJ ıff 

Merasimin yapda;Ji!İ./j 
her şey hazırlanır, L ., ~ 
süslenir ve niıaolıllll .. a' 
lunda nikah memurUO ~ 
şısına oturur. Evr•:.,,~ 
edildiği zaman ~; 
gözleri büyür. Ve ( •' 

- Siz 19 kere e• b" 
. . b IJll••IOIS U• 

sınız ve oşan r affJ ,..... 
böyle bir nikib kı~ k, 

Larkov hiddetJeoır.. 0d"' 
ların müsait oldu~ilee" 
. . k vır• . .:..1 

yırmınci ocay.ı St,.... 
ğinden bahsederek , 

müracaat eder· t.ı•bi" 
Stalin de bu kıııo 

reddetmiştir. • çacır 

Altı yaşuıda~ı l ğ1 
ğun fedakar~ i' bİ' 

. b ·ııertO .ıt' 
Tuna nehrı sa 1 • bİ' t~ 

rinde dört yaıınd•k~ell ıf 
cuk rıhtımda uynar ~ 
ğı kaymıı ve uebrİD ~;p; 
sına yu'iarlaoaııf, 1llt dl/' 
doğru sürükleniyorlD ,_ ~ 
ken o sırada yin~ . 

11 biJe f \a 
çocuğun elbiselerıaı ı.Jıl ~ 1 

. h atlaa.~..1 ~· 
karmadan ne re . di ...... " 
k\içük yavruyu gı J:, 9": 
sinden tutarak ıab y• ~ 
dığı görillmiif, k•1•111,~ -~ 
yan yavruyu kurtar ya~..,. 
atlıyan çocuk al!ı ya~ 
imiş. 6 yaşındaki 1,rıo 
kenarda alkışlayan 1° ~ 
birinin kliçlik yavr~ı.,-fi 
tarmak için nebr~ 1 olJllllf 
çok kilükali aıucıp 8~ f. 
bu yüzden altı yat• L:,.e ~,il 

b• deDIP 
cuk civarda ır 

raman olaıuş. uıJJı: 
Yeni bir has 
Aeronevr~ 

Amerikan doktO~ 
Armıtrong ta~_.l( 
yeni bir sinir .b~·~~ 
f etmiş ve isının• 
se koymuştur. J)o ~ 
desine nazaran b~• 111. ~ 
tayyarecilerin yill ~ 
rinde oluyor~Uf• ill!fİf ~ 
zahürü de şoyle 

01
._ W 

buk kızarlaraııf• ıJ-rl ~· 
, yamazlarmış, .t••!-~,,,.. ~ 

uliyet bislerı 0 .,. 
· ıer ı da aciip tesır • lifi 

Hast.bğıa 11. ti 
. . k' t yyarec• 
ımış ı, a aO 
ni bıraktığı zadl t 

ı ğı da geçiyorıııu • 1·.& 
eldİlll$ r 

başınıza mı g 'it 
sordu. odar8• .... ' 

Elsgurs, 111 dllfl'I°' 
alinden şiibbeye .ıl/. 
bir halle: 1,~r:V bur• 

- Vakıa dl,r )' 
amma ... .ffayd';...~cll-f'f 
kif için deiili,·r teftİf ~~ 
ıada bizzat 

1
9.-!& ~· 

te•l'P t1t•• -~ 
mak, sonra k idİ· "J,- .ıı 
size bıraka:ıa ut ~ 
rıda evi ~a•:pı lı t.~ 
birisi S?etdı, bt• d• t '9if 
hemen açıldı; fat.' t.' 

• diOI• ıtldtf . .J 
yaklatmıf 1 bit' I'"~ 
bcklemediğilD ~i ';jıf' 
pı açıldı, . d6~1,a1' bd 
çıktı, beDI t1J ;) 

getirdiler. ( ~ 



J '..A ............. , 

ı ·~ı~~~ m-mansaaEaamaam 
~·~ m lzmir Yün Mensucatı ı ·~ TA yy ARE sineması TE\i{fN e 

Türk A. Sirketinin ~ E - ~ 
Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 ~ Tarass Boulba ! m s Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 1 m T arass Boul ha ! m 
ağlam ~ rı SAYIN İZMlR HALKINA MÜJDE: m 

Zarif il m v az mevsimi dolay••i}"ıe faaliyetini ıaıiı eden sine- ~ 
~ m mamız, geçen yılki sinema sezonu zarfında gördüğü m 

V U dU ·~ ~ yüksek rağbet ve teveccühe teşekkür ederken yeni ~ 

15 Ağaltoı 

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 binada No. 

e ~uz r i.fı t fu yılın sinema sezonunu. 28 ağustos cuma günü, Avrupa E 
122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTİN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

~ Satış yerlerı ~ m ve Amerikada fevkalade büyük bir rağbet kazanmış ~ ' 
'-i ilci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. il ~olan ve haftalarca gösterilmesine rağmen ayni rağbeti Ei ----------------------

lllar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu Sl ı· ~ muhafaza eden : E 
~ ~ TARASS BOULBA ile açacağını müjdeler. ~ 

-~~~~~~~~ E Bu film, yaratıcı san'atkat Harry Baur'un Danielle ~ O DON E Darrieuks. Jean· Pierre Aumot, Jeanine Crispin, Roger ~ 

b i 
• Bı•r ~ Duchesne, Nane Germon, Pauline Cartone, P. Amiot, ~, e •• l ~ Paulais ve Komedi Fransez'den Ledouks, Larkuey gibi t& cru e .. w t ~ tanınmış yüksek san'atkarların canlandırdığı en muvaf- ~ 

'f ,ı.. 02re men ~ fak olmuş bir f imdir. ~ Rakısı 
~le .1>.. ilk okul talebelerinden ikmali olanlar ile orta m Maddi menfaatten ziyade balıkm bedii zevkini göz m 
~ ~1 de hazarlanmak istiyen gayet ehven şeraitle az ~ önünde T Sine~ası bu yıl Avrup~ ve ~ 
)etİtti it Zaman içinde muvaffak etmek üzere çalıştırıb ~ tutan ayyare Amerıkanın tanınmış yuksek ~ 

rıntği temin ve taahbüd eder. ~ Film kumpanyalarının en seçme fılmlerini sayın halka m 
pek yakında 

Atab f y v 1 k l N ~ sunmakla kendisine gösterilen sevgi ve alakaya muka- ~ urunu agcıar so a< ı o. 12 ~ 1 tt•v· h b d d ~ KYOR ,. be e e ıgı ze a ın a ır. ~ 

~--==* :::::· =======r.:.::· ~=ı.c•==::=c:ıı=~ ~ Angaje edilen filmle ı in adlarını ve bunlar hakkında- ~ 
~ ki bilgiyi pek yakında bildireceğiz. ~ 

Doktor 

Af.Şevki Uğur 
' Dahili hastalıklar ınütehassısı 
~ --~'Y•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~~e, •b saat d .... kuza kadar ve öğleden sonra birden 
h~... aeceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
1 '11 ~::llebanesi : Beyler sokağı bay Memduhun Jabrotu· 
[ "~ .!••ında 36 numaralı muayenehanesinda. 
~ .:_rer, karaciğer, kan hastalıkları kans•zlık, zayiflik, 

t.hkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

~------------------------------• 

bilir 

~'e . . - - - ,. 
~i s:•ıı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
f~L:ette korunmasını temin edecek ancak 

~~I, Kabadavı ve Billur 
~~ır. 

~ Tarass Boulba'dan sonra sinemamızda geçecek bü· mJ ------- - -.--------------
~ yük filmler- M• f St f't ~ ~ den birı de ışe rogo ur [+j 

.!!! • Direktörlük f? 
m&!s~~~~,~~~ti~~~ma~moo 

Büyük tübü 15 kuruş 

M. Depo S. Ferid eczacıbaşı 
ŞİFA ECZANESİ 

~***~~:ldt*~~*~~*~~*~*~ 

" Fil başı,, markala " Türk çamaşır çividi ,, çamaşırlara 

parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaıırla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyazlığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan) 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
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 Eylül Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3812 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükün1et karşısında numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
~ ~ 
: D o K T o R ~ ı;-. ~'!'!'!"""· ri~~!'""lmE"'!!'!"fi!'!!'!!E!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!'!!--~~~~ "'!!l!l!!!!I!!! 

il A. Kemal Tonay ~ ~~ 
= Bakteriyolog ve bulaşık, salğın = iN azarı Dikkate 
U hastalıklar mütehassısı = !el 
tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- >+ a İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak 1 
+c da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t ~ edecek reklaın sever pavyon sahiplerine: 
~ akıa~ saat 6 ya kadar hastalarını kabul_ eder. . )t E Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve il 
4< ~u~acaat ~den ha~talara yapılm~s.ı lazımge~eıı saır -t( ~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak B 

B 
tablılat ve mıkroskopık muayenelen ile veremli hasta- 1J ~ ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: ti 
l~ra yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )f. ti BALCILARDA NO: 1 21 de BOYA TiCARET B 
sınde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 >ft r!J EViNDE NiYAZi OZAN ve arkadaılanna lütfen il 

~~~~~~~~++~f~~~,,::W:~~ S müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 ı 
~ 

!••A•aa~ A•a ıaAa•aa•ııtıA•~~s~~~aa~~~~~~s~~~aaaamaaaaa 
i Ressam - Dekoratör 1 -

Kadri Atamal ı 
G 

lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden )"" ----------
Olarını yepyeni 

~ • t• 1 

: 
yapmak~ 

mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı 

Fuarda Yaptıracağınız 
PAVVON İNŞAATI 
DEKORASYON 
PLAN - RESİM 

""''"~ı. ıs ıyen er \>'" ~tıtı 1\., .,bit hı 
1
ntükemmel: surette akörd ettirmek ve onları 

' ~~· 1-t,
11

: e sokmak. isti yenler matbaamıze müracaat 
~"-t 't-~ •k uld,n gelen kıymetli bir san'atkAr reklam 
~ : 3~d için yalız (175) kuraı alacakhr. 

- . . . ___ .. _ ------
G G ve bilumum tesİ!:~ '" kabul eder 
! ADRES - «FUAR» PAVYON 48 .. ........ ~ ............. 



7 
• ff e 4 

Fahire geliyor 

Tatlı, cana yakın sesi ve 
çehresiyle İzmir ve lstanbul 
ve bilhassa Karşıyaka hal
kını teshır e den yüksek ve 
değerli san'atkarımız okuyu
cu bayan Fahire büyük 
fedakarlıklar mukabilinde 
Karşıyaka Şehir sahil gazi
nosunda güzel sesiyle yeni 
şarkılarını dinletmek üzere 
şehrimize gelmiştir. 

Karşıyaka Şehir gazinosu 
müşterilerini memnun etmek 
için fiatJerinde fevkalade 
tenzilat yapmıştır. 

(ftalkıa Seıt , 

Asiler muzalf erane yürü
yor Madrid yolunu tuttu 
Rabat n14 (A.A) - Hüku

met kravezörü James Malaga 
limanında milliyetperver tay· 
yareler tarafından imha edil
miş olduğu teyid edilmekte-
dir. Elcezireden hareket 

etm ş olan yeni kullar Malaga raketin şiddeti önünde halk-
istikametinde muzafferane cı cebhe milisleri dozguna 
yörüyüşlerine devam etmek- uğramışlardır. Söylenildiğine 
tedirler. göre isi kuvvetler Guadala-

Genral Frankonun Grenata jaraya vamışlar ve Madrid 
mıntakasında idare ettiği ha- yolunu tutmuşlardır. 

OOOOOOOOO:XıOX.-CX'°"~O-KlO-KlO-IOOıOCOODOC>OC>OCX>ClOOOOOOIJCX>OCllOC> 000000000000000000000000000000 

Korktu da kaçtı mı? 
--~~------------0000------------------

l on d os l tanbul-
dan niye ayr ldı 
İstanbul 14 - Pehlivanla- I 

rımızla güreşeceği vadile şeh- ı 

kuvvetinden ürktüğü için ih· 
tiyar eJildiği söyleniyor. 

Cim Londos eşyasının bir 

• • Bir facia 
- Baş tarafı 1 incide -

re koşan askerler subay Ta
tareasm can vermek üzere 
bulunduğunu görmüşlerdir. 

Efrat subayı hemen hasta
neye götürmüşler, Panayot 
orada tedaviye vakit kalma
dan ölmüştür. 

t5A~ 

FiLOZOFUN KÖŞESi : 

HAI .. K ARASINDA! • • 

İnsanların içyüzü.. ~ 
Eski devirlerde insanlar saf atta doğru bir adalll bef"! 

ve bakir bir ruh taşırlardı. müstehzi hilekirıD 1arlıt' 
Her ne sorsanız hakikati çehresi ve oyna~ oda ~•eli' 

- · · d k k eı .. olduğu gibi söylerler. Ve uzerınız en e sı . 
göründüğü gibi de olurlardı. Onun için itidalidİtflllo 
Fakat insanlar birçok sebeb- kaybetmeksizin . 

0 
de k 

lerle değiştiler. lakayd tabaka ü~~l~;:ioİ" 
Dost, düşman herkim olur- kusuzca yapa. 1

• 
1 

·yar,'1 
hilekar müstehzının pı 

sa olsun karşıdan yüzünüze k ı Ol 
sürdüğü fena ve a P .,. 

güler ve bulunduğunuz mec- d "' flr 
liste birçok iltifatlara garke- sürmeden kaldır 1~ b• j~ 
der, arkanızdan kuyunuzu muhiti terkedere~ 8gittİ. · 

bir muhit aramaga Jar i 
kazmağa başlar. Bu hal em- görürsünüY.. İşte ins•0

6
,t 

niyetsizlik ve muhabbetsizlik de böyle geveze t"e ~11 .,,ot 
nişanesi olmaktan ziyade bir ve alaycı görünenJerı . feO 
ahlak zt.tt neticesidir. 1 k · .. rdükletl .:ı a pıyaçaya su ttor•~ 

Zi. a kendi ahlakına itimad fikir veya malları tu ık•bU, 
edemiyen insanl~r nutlak en mek ve karşılarına ç ı. i 

b ·ıoıe• . ·y: ve telT': 7. inıanlara karşı cek doğruları kıra 1 • teOSd 
daima a:ütereddid ve daima tuttukları fena bir sı5 1ı1od• 
zemmedilmekten korkan bir Bunlara halkımızın ya ·bile 
vaziyet içinde çırpınıyorlar.. vakıf olması ve fbu gı QJ 

. . yoruJ· 
Böylece bu gibi nasiyeleri, tanıması ıçın yazı ılııos•' 
pak insanları bile lekelemeğe dikkat edilmesini ba 
cesaret edemeseler dahi tavsiye ederiın. fo 

Şehir dahilinde 
haydutluk 

rimize gelen Cim Londos bu 

sabah hiç beklenmediği hal
de Kirinal vapurile Yunanis

tana döndü. Yunan pehlivanı

nın bu hareketi spor mııha
fJlinde hayret uyandırdı. 

kısmını bura da bıraktı. ha
reketi esnasında, beş gün 
sonra tekrar döneceğini 

söyledi. 23 ağustos pazar 
günü söz verdiği gibi Istan
bulda pehlivanlarımııla gü
reşip güreşmiyeceği belli 
değildir. 

Genç subayı öldüren ka
dın 26 yaşında Tasia ismin
de biridir. 

Bir müddetten beri Golos
ta beraberlik yapmaktadır. 
Polise verdil'i ifadesinde: 

- Ben on sekiz ay evvel 
Burada berberlik yapmak 
istiyordum. Altıyolda bir 
dükkan kiraladım. Panayot 
her gün taburunun başında 

dükkanımın önünden talim
lere giderdi. Bu geliş ve 
geçişlerde daima birbirimizle 
göz göze gelirdik. Aradan 
bir ay kadar geçtikten son
ra oturduğu evin sahibi Ete
ni gelip beni buldu. Suba
yın benimle evlenmek iste
diğini söyledi. Ben bu tek
life hayret ettim. 

. Ş k fjloso c:.fl onlarla alay etmekten balı ar 'f l{E'f' 

~~~~A1'· 
SİM GORKİN~I 

Gorkinin meİriikitı arasıııd 
binlerce mektubu ~ar 

Zabıtanın uyanıklığı 
sayesinde yakalandı 

Cim Londosun bu acele 
gidişinin pehlivanlarımızın Bir T~hdid 

Mektubu • 
lsnanya ihtilali 

Tiranlı Süleyman oğlu 

Hüseyin ve Priştineli Koka 
Rıza adında iki nişi Şark 
halı kumpanyası direktörü 
Edrnon J iroya bir tehdid 
mektubu göndererek para 
istemişlerdir. 

Bu mektupta 250 lira gön-
derilmesı, paranın İplik fab
rikası önünde köfteci Rızaya 
verilmesi isteniyor. İstek ya
pılmazsa tehdid savuruluyor-
du. 

Jiro mektubu alır al.naz 
polis müdürünü ziyaret etmiş 
ve vaziyeti anlatmış polis de 
d erha l tertibat almıştır. 

H aydudlar Bunovada para-
yı alırJarlı::en c rüm meşud 

halinde yakalanmışlardı. 
Haydudla r Jironun boduru

mundaki e\ine davet edil 
mişler ve orada hazır bulu
nan uyanık zabıta memurla-
rımız ta rafından yakalanmış· 

lardır. Koko R iza evveke d e 
bir kişiyi ı.-atil kastile 3 ye
rinden ya al mıştı: 

v 
ıs klet 1 

mu 
koşu 

met
1 1 

Bursadan bugün gelmekte 
olan üç bısıkl etçi ile şehri
miz bısıkletçileri arasında 
Tire şosesi üze rinde 50 kilo-
metrelik bir koşu yapılacak
tır. Mısafir sporcula r 3 - 4 
gün İzmirde kalacaklar ve 
Pazar günü sabahı 7,30 da 
başlamak üzere Tirede yo· 
lunda 50 kilometrelik bir 
mukavemet 
caklardır. 

koşusu yapa-

Bedava 
lsveç çeliğinden yapılmış 

cildi okşar gibi 10 defa tıraş 
yapan ve İstanbulda yapıl
makta olan İdeal tıraş biçak
ları Şemsi Hakikat ucuzluk 
sergisinde satılma"ta ve tec
rübe için numuneler bedava 
verilmekte cildine meraklıla
ra miijde. 

-Baştarafı 1 ncide-
40 ZABIT KURŞUNA 

DİZiLDİ 
Sevil 14 (A.A) - İhtilal

cilerin umumi karargahı 

tarafından dün neşredilmiş 

olan bir tebliğde general 
Molanın kumandası altındaki 
kuvvetlerin ileri hareketlerine 
devam etmekte oldukları ve 
yakında muvaffakiyetlerini 
ilan etmeyi ümid etmekte
dirler. 

İhtilalciler San Rafael 
Espimarın zaptı esnasında 
esir etm iş oldukları hava 
kuvvetlerine mensub 40 zabit 
ve nefer kurşuna dizilmiş

lerdir. 
FR ANSA SİLAH 

VERECEK ,t ? 
Mcıdr~d 14 - Hükumetin 

salahiyettar bir uzvu beye
na tta bulunarak demiştir ki: 

- Fransız - lspanyof tica 
ret itilafname .. i Fransanın 
Jspa ıyaya silah ve mühim-
mat vereceğini natıktır. Fran
sa taahhütlerine riayet ede
cek ve bize silah verecektir. 

YİYECEK GELDİ 
Madrad 14 - Madride şi

mali l talyadan mühim mik
tarda yiyecek gelmiştir. Pay
tahta hayat tabii hale gel
miştir. Bütün cephelerden iyi 
haberler gelmektedir. Hüku
met kuvvetleri Siragüziyi 
almak üzeredirler. Hükümet 
altı t&yyare daha almıştır. 

Zayi 
İzmir İthalat Gümrüğün

den aldığımız İ 53887 9-10-
935 tarihli 2501 numaralı 
beyannameye ve G. P. C. 
markalı bir varil yağına ait 
makbuzu zayi dtiğimden 
yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığı ilan 
olunur, 

Giorgio P. Corsini 
Yeni maoifaturacılarda 

İzmir (1) 

Atatürk 
Baştarafı 1 incide 

reısı İzmirlilerin tazimat ve 
hasretlerini arzetmiş ve İz
mirin muhtelif şehir işleri 
hakkında malumat vermiştir. 
Atatürk İzmir işleri hakkında 
verilen izahatı büyük bir ala
ka ile dinlemişlerdir. 

Belediye reisi daha sonra 
İstanbul valisi Muhiddin Üs
tündağ ile uzun uzadıya gö
rüşmüştur. Bu sene lstanbul
da İzmir fuvarına karşı bü
yük bir alaka vardır. Fuvarı 
görmek için pek çok ziyaret
çi İzmire gelecektir. Doktor 
Behçet Uz yarın (bugü) de
niz yolundan İzmire haraket 
edecektir. 

- ....-ez> c:;ao- --
Polis müdürü
müz şehrimiz
de . yr lıyor 

Alta yıldan beri İzmir Em
niyet direktörlüğünü başaran 

Fevzi Akkorun Bolvadın kay
makamlığına tayin edildiğini 

yazmı ştı k. Emniyet d irektö
rümüz bir iki güne kadar 
yeni vazifesine gitmek üzere 
lzmirden ayrılacaktır. 

Bay Fevzi Akkor Pazar-
tesi gi:.nü Bandırma ekspre
sile ve İstanbul yolile yeni 
vazifesine başlamak üzere 

ı Bolvadıne gitmek için şeh
rimizden ayrılacaktır.I 

Bay Feyzi Akkor beş sene 
beraberce çalıştığı bütün 
arkadaşlarına bir tamimle 
veda etmiştir. 

İstanbul üzüm 
ıstiy r 

İstanbul 14 - Vali Mu
hiddin Üstündağ D r. Behçet 
Uzla mülakatından istifade 
ederek İstanbulda taze ü
zümün çok az.olduğunu, bu
raya külliyetli miktarda ü
züm gönderilınesine ihtiyaç 
bulunduğunu söylemiştir. 

Sonra Panayot ile görüş
tüm. O da ayni teklifi tek
rar etti. Larisadan biraz 
sonra nakledeceğini o vakit 
benim ile evleneceğini de 
ilave etti. Ben de bu sözle
rine inandım ve bir akşam 
evinde kendisine misafir 
kaldım. Bir müddet müna
sebeHmiz çok iyi gitti. Fa· 
kat paskalye günle rinde ken-
disind e bir soğukluk hisset
ttinı. Raod~vularını bi r çok 
sebepler ile seyreklcştiri

yordu. Bir gün d e bana "ya
kasını bıraksam çok iyi ya
pa cağımı,, söyled i. 
Subayın muamelesi beni 

şaşırtmıştı . Vait lerin i hatır
lattım . Hiç cher.umiyet ve r
medi. Ba ıa P anayotla evlen
memi ilk t ekhf ed en ev sa
hibi Eleniy: buldum. Eleni 
b ana h akare t e tti. Oğlu da 
beni dövüp evden çıkardı. 

Paoayottan ümidi bütün bü
tün kesmemiştim. Geçen 
gün taburile buraya geldi
ğini öğrendim. Ben de kal
kıp buraya g eldim. Maksa
dım kendisini ~örmek ara
mızdaki münasebatın şeklini 

kat'i olarak tayin etmekti. 
Pazartesi günü kendisini 

gördüm. O gece Kantrikon 
ote:inde beraber kaldık. Sah, 
Çarş amLa günleri de görüş
tük. Bu görüşmelerimizde 
sorduğum suallere hep kaça
maklı cevaplar veriyordu. 

Artık Panayottan kat'i bir 
cevap almağa karar vermiş
tim. işte bunun için kışlaya 
gittim. Beni çok fena bir 
şekilde kabul etti. Fakat kış
lanın yanında kahveye kadar 
benim ile birlikte gelmeği 

reddetmedi. Kahvede bana 

P 
. . so~yet 

Yakınlarda ölen· büyük sa- nist artısı ~e ti e 
natkar Maksim Gorki, yük- kumeti şefleri ile te\ıydl' 
sek bir kıymeti haiz evrak ği mektupları..°. ?: Eff~ 
terketmiştir. daha az degıldı · Leoil' 

Bunlar arasında şimdiye neşredilmiş olan el 0 b•f 
kadar daha neşredilmemiş yazdığı mektupla~ 8 pıe1't~ 
bir çok eserler vardır. Ay- Gorki'nin bıraktı~•, r.'0 

rıca Gorki son nefesine ka- lar arasında St~ho e~al'~ 
dar üzerinde çalıştığı "Klim tov: a, Voroşilov a, diğerle 
Samğio,, romanının dördün- viç e ve dahat resaD 

yazdığı çok en e ttur, 
c1i cildinden 700 kadar sa- vcu 

hifeler de ıne k' bilb1 
hife elyazısı bırakmıştır. d Gor ı te 

mektuplar a 1 1 rioe ·~ 
Maksim Gorki, çok mek- edebiyat mese e e tfer bl f 

tup yazar ve çok mektup etmekte ve Sovyekıootl 
alırdı; bundan dolayı geniş y • d k" ltu" rel kal eYI 

gın e u b bi• 
bir mektup kolleksiyonu da aliyetini mevzuu 8 

terketmiştir. Gorki'nin, mub- mektedir. kı ar"''· 
teJif muharrirlere, bunların Gorki'nin e~ra kÖYıol~ · 
eserlerini tenkit eder ve ayrıca işçi !eııo, kerle 
kendilerir e yol gösterir ma- ve K ~ıl O rdu 

85 3ıd•~1~ 
hiyette yazdığı mektuplar, bu büyük edib:ı<t~Pı~r 
O
a e rek edebiyat bakımından on binlerce ın ı·ıerı•" · 

/f kt~P 1 rr• 
gere k Gorki'n n ze\·ld bakı- mevcuttur, lVJe r011b• 
mından büyük bi · kıymeti allimlerin ve gen~ıı s1~1 

haiz bulunmaktadırl ar. le rin mektu~~~::dlek!~ 
Maksim Gorki 'nin Komü- kül teşk il ~IJ~e 

ex>00CXJ00:>0:>0coooooooo000000<'Xl000000...'"'0~ 1'8 
ıcaklar Baş dl~iocide~ 

İstanbul 14 - Sıcaklar şid- - Baştarafı ..,ot 
'k' "e detlendi. Derece 36ya kadar ona göre fı ır . 

yükseldi. smı yürütüyor. ·btilıfi ı.ı 
. oy• ı "'' ..,...,.,.,.......,...,,."""'"" ............... ...,.._~ Nihayet lspa ktaO ~-

evlenmemizin kabil olamıya- I . · 0 1111• d fıJ 
cağını söyliyoı du. Kahveden spanya ış~ tarafıll ~ .. 
kalkıb gene kışlaya geldik. d.ünta~ın ~:oıaoist1:, ıP 
Bu arada birden bire bana şıst er e arpıf 

münakaşa ve ç .... 
dönüp : tur )l ,... 

selesi olmuş · 1 tef ~· 
- Yakamı., bırakmanı kaç Ne yazık ki b~1 çarP~ · 

defa sana söylemedim mi? b kall tıv 
kaşalara, u ol•" 

Sen benim seviyemde değil- ki abne d r • 
]ara acı ı 5 ki•'' 1 ' • i 
İspanyol topra a ibtiljli~i sin, seninle evlenemem, dedi. 

İzzeti nefsime vurulan bu 
darbe ile sarsıldım ve ce

bimden rovelverimi çıkarıp 
ateş ettim. Öldürdüğüme 
müteessifim. Maksadım onu 
öldürmek degildi,, 

G enç kadının soğukkanlı
lığı ve heyecanstzlığı zabı
tanın nazarı dikkatını cel-

betmektedir.~ Fakat istintak 
ilerledikçe Tasianın vaziye
tinin anlattığı gibi olduğu da 
anlaşılmıştır. 

Artık lspanY ıiY'de t 
11 daP ~ .,,e . 

Ispanyo ar ıın1'" e.,Jı 
memleketler k "e bıJI' 

pıera t te 
insanlarını ş .,,at 
ye koyınuştur· diPl0 .,;~i' 
içindi ki c~ha:SpaoY1 01.., b 

gazeteciler• eriııde ~O 
)erini çok ~l gaııil ettP 
ehemmiye~ 1 e ta1'ib .,,e,l' 

saati saatı~e ket fe 1,ı·· &,.I 
bir ıneın e ııt•d•j~r' 
vazifesi saY~:,ıfıl 


