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tere kralı Sekizinci Edvar· 
dın seyahati bütün dünyada 
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-- Sonu 4 üncüde --

Rusyada sui
kasd şebekesi 

Şebekeyi Troçki 
ve arkadaşları 

tcrtio etmiş 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
1 Bu tasavvur;.; bir an evvel 
1 tahakkuk etmesini !istiyoruz 

---~-....---~------~------------ noo ktısad Vekaleti mutahhassıslarından mürekkeb bir 
U ll heyet Manisada ve civarında tetkikatta bulunduktaı:ı Horos siklet: Vilson · Ame-

rika, sayı hesabile Petrone
Ürüğeye galib. 

Cornelius -Belçikaya, sayı 
besabile Vergara- Şiliye 

galib. .. 
Tüy siklet: ArieUe -Urüge 

sayı hesabile Miyama - Ja· 
ponyaya galib. 

Yarı sıklet: Risiklion -
Arjantin, sayı hesabile Gra-

ser - Lüksemburga galib. 
Griffin - İngiltere, sayı he

sabile Adipe - Ürügeye ga
lip. 

Ağır sıklet: F eaos • Ürüge 
sayı hesabile Pilat - Lehis
tana galip. 

Lovel - Arjantin, Herman
sen - Danimarkaya sayı he· 
sabıle galip. 

sonra şehrimize döndü. İktısad Vekaletinin hazırladığı bir 
plana göre yaş meyva ihracı için şehrimizde büyük soğuk 
hava deposu ve Ege mıntakasının muhtelif yerlerinde de 
küçük mikyasta soğuk hava depoları yapılacaktır. Buralarda 
ambalajlanacak yaş meyvalarımız soğuk hava tertibatı olan 
vagonlarla, ve vapurlarla ihraç edilecektir. Bu suretle mey· 
valarız hiç bozulmadan yurdun her tarafına ve en uzak 
Avrupa şehirlerine gönderilecektir. 

Bu tasavvurun bir an evvel taahkkuk etmesini bütün 
- Sonu 4llncüde -
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Tahra bey 
lzmirde Papulasın 

F lına Nasıl 1 

aktı? •• 
AKIL.:LARA DURGUNLUK 

VEREN MACERALARI 
- 19-

Tahra bey Paris barlarında 
nasıl dayak yedi he}recanlı 

bir muhakeme 
Geçen senenin kışında Pa·ı Tahra beyden ayrıldı. Bir 

ris gazeteleri Tahra beyin dakika geçmeden garson, 
Monmarterde kain bir barda masada arzıendam ederek 
içtiği içkinin parasını verme· hesap puslasını uzatmış bulu-
diğinden dolayı bir güzelce nuyordu; Tam 475 fırank ... 
dayak yiyerek koğulduğunu Tahra bey davetli bulun-
yazdılar. Bundan lstanbul duğu bir yerde para verme-
gazete]eri de Paristeki re- mek hasusundaki şark terbi-
fiklerinden naklen bir arahk yesinin icebatı veçhile here-
kısaca bahsettiler. Hadisenin ket ederek: 
esasını yazalım: 

Bir Pazar akşamı idi. Tah
ra bey Monmarterde orta bir 
barda otumuş bira içiyodu. 
Tam bu esnada karşısındaki 
masadan kalkıp vanına yanı
na yaklaşan iyi kiyinmiş bir 
adam kendisene şu hitabta 
bulundu: 

- Ne münasibet? Pusu
layı beni davat eden adama 
veriniz! )o!ibi sözlerle garsonu 
oyalamak istedi. Fakat ev· 

velce bu hususta kati talimat 
almış olan garsonlar fakirin 
üzerine çuJlanarak kendisini 
adamakıllı ıslatılar. 

c lblkıa s .. ı , 

Çirkin kadın 1. Ankarada l 
Artık kalmıyacaktır! Iki büyük radyo istas-

Ne büyük müjde ! yonu kuruluyor 
Bundan sonra cihanda çir- Nafia vekaleti. m.emleke· 

kin kadın kalmıyacaktır. timizin raüyo istasyonlarını 
Bundan az evvel Ameri- islah etmek üzere esaslı bir 

kada Nevyorkta bir kongre program hazırlamıştır. Prog-
tolanmıştır. Bu kongreye ka- ramın tatbikatında kendisin-
dın tuvalet ve modaları ile den istifade edilecek olan 
alakadar olanlar iştirak et- Hollaodah mütehassıs gel-
mişlerdir. miştir. 

Çok uzun müzakere ve tet İlk olarak Ankarada biri 
kikattan sonra, kongrede elde kısa, diğeri uzun dalgalı 
edilen süs, moda vasıtalarına neşriyat yapmak üzere iki 
göre 20 seneye kadar cihan- büyük radyo iştasyonu vü· 
da bir danecik çirkin kadın cuda getirilecektir. Bunların 
kalmıcacağına karar vermiş- şartnameler; ikmal edilmiş-
t . tir. ıki aya kadar münaka-ır. 

Kadının yüzünde ve vücu- şaları yapılacak ve bu sene 
dunda mevcud fazlalık veya inşa edileceklerdir. fstanbul-
eksiklikler eğrilikler, buru- da yapılacak büyiik istasyon 
şukluklar, hasılı çırkin görü- gelecek seneye bırakılmıştır. 

Maamafib mevcud istas
n~n herşey yoluna konacak-

yonu işe yarar bir hale ge-
tır. tirmek için vekaletça radyo 

Bunlar şimdiki gibi neti- idaresine el konulduktan 
ce i müşkül ve on binlerce sonra sıkı tedbirler alınaca-
frank mukabili elde edilebi- ği temin ediliyor. 
Jecektir. Faraza iki türlü po
mad, b'raz mahlul ve güzel· 
lik doktorunun nezareti gü
zelleşmeye kafi .gelecektir. 

Yeni Adam 
Bu dolğun fikir ve san'at 

mecmuasının 137 inci sayısı 
çıkmıştır. Münevver okurları
mıza tavsiye ederiz. 

Yeni bir petrol 
kuyusu 

Cenubi Uralda İşimbayevo 
petrol taharri sahasında gün
de dört yüz ton petrol ve-
ren yeni bir petrol kuyusu 
bulunmuş ve petrol fışkır-

mağa başlamıştır. 

Kadın doktorlar 
Evvel zamanda kadın dok

tor olmadığını sananlar alda-
nırlar. Orta Asyada bulunan 
bir heykelde şu hitabe yazı-
lıdır: " Bu anıt doktor Ta
lunun kızı namına dikilmiştir.,, 
11 inci asırda Arap alemin
de bir kadın doktorlukla 
şöhret bulmuştu. 1321 de 
Fransuaz kadına doktorluk 
şehadetnamesi aldı. Bundan 
sonra beş asır kadınlar 

doktorluk edemediler, beş 
asır sonra yeniden bu mes· 
leğe atıldılar. 

Kral mesleği 
Hollanda kraliçesi Vilhel

minin yerine prenses luliana 
kraliçe olacakmış ... 

Bu habtri prenses tekzip 
etti. Prenses Jnliana Avrupa 
siyasetini en iyi bilen dev-
let abamlarından biridir. Da
ha küçük yaştan beri annesi 
onu bu yolda terbiye etmiş
tir. 

Prenses diyor ki: 
- Kraliçe olmaktan ziya

de kendi şapka ve elbisnle
rimi kendim yapıp dikmesi-
ni öğrenmek istiyorum. Bu
gün bunu yapıyorum amma, 
daha iyi yapmağa çalışıyo-

rum, Devrimizde krallık 
sağlam bir meslek değil... 
işsiz kalan krallara maddi 
yardımda bulunmıyorlar ... 

17 Ağuı o• 

İ DUNYADA 
1Neler oluyor? 

Gece gündüz talim 
Brem şehri halkı iıyaJI 

etti: Gece gündüz tayyare
cilerin taliminnen uyku uytr 

kO .. 
yamıyorlar, rahat oturup 
nuşamıyorlar. Halk bele~; 
J e hücum etti ve bu gu 
tünün önüne geçmesini s3~ 
ledi. Belediye gürültil 1 .. 
mümkün olduğu kadar asa. 
tacağını vadettikten •.0ot 
şu beyannameyi neşre.ttı: t• .. 

Halkımız tayyarelerın dıf" 
limlerine kulak tıkamalı ·d• 

·ıerı "' lar. Bu tayyareler .• 'b k 
büyük hava filomuza ıltı • 3 
edeceklerdir· bu fi}osuı 
üncü Rayşta~ bugünkü f:; 
zandığı mevkii mub• 

edemez.. il 
İdam nıahkfımlarıoı 

ipleri en kıynıetli 
ticaret ınataı . . 

0 
.. 

· · bır• Fransız gazetelarınıD 'llO' 
de bir ilan gördük. Bu 1

100 
.. 

da şu satırlar yazıla bu 
maktadır. · Je .. 

"idam mabkümlarının 1f,0 .. 

ri en güzel muskalardır. il 
d' jrıell 

ları yanınızda gez ır 111• 

hi ~ bir şeamette uğrııo• b .. 
•••••••••••• ........................ ••••••••••••••••• .... •••••• .... •••• .. •••• r 111• 
ı G ç V : nız. Biz de . bu ~d~m 1 0 , 0 ,. 

i ÖZÜMÜZE ARPAN .1 AZILAR! ~~rm:~··;~nf~~~~~~:.:·': .. ,, 
ı ı ilandan bir hafta 

- Büyük fakir .. Size hay
ret edenlerden biriyim, Mon
materin mervezinde büyük 
bir gazinoya sahib bulunu
yorum. Burada olduğu gibi, 
oradada cazband, kadın ve 
şampanya vardır. Lütfen bu 
geceyi, orada sabahlamak 
suretlle bana şeref bahşet
menizi rica ederim. 

Tahra bey bu hadise üze
rine "Gabriyalla,, barı mü· 

dür ve müstahdimin aleyhine 
ikame dava ederek 250 bin 
frank tazminat istedi. Barcı
ların vekili şu iddiade bulu
nuyordu: 

.. ••••••••••••••••••••••••••••••o .. ••........................................ bütün ipler satıhnış.tır . .J)Br"" 

I• ht•ı Jd k d bir tarafı yalnız böyle kadın- • felere düşülüyor. Bu, sulh Kadınlar olimpıyau ,,. 
1 8 e 8 JD )ardan, öte tarafı da yalnız • içindekilere mahsus keyifler d'leLC~ 

Tahra beğin biraz tered· 
düd ettiğini görünce ilave 
etti: 

- Lütfen kabul ediniz bü
yük ve muhterem fakir .. Be
nim misafirim olacaksınız. 
Nası) piliçli sandoviçle şam
panya içmek mutadınızdır 

değil mi? Şu halde bir para 
sarfetmeksizin güzelce eğle
nebileceğiniz bir gazinoyu 
teşrif edeceksiniz demek? 

Doğrusu bu nazik adamın 
teklifini kabul etmemek bir 
nevi budalalık olurdu. Nite
kim Tahra bey de buna 
muvafakat etti. Berabece 
çıktılar. Meçhul adam, mu
hatıbmı civarda ( Gabriella ) 
namında bir Kebareye gö· 
türmüştü ... 

Tahra bey, o gece biıaz 
rahatsız olduğundan yemek
lere hiç iltifat etmiyerek 
mi·temadiyen şampanys içi
yordu. Sabah yaklaşmak 
üzere idi ki meçhul adam : 
'' Şimdi gelirim ! ,, Diyerek 

- Fakirler herhangi bir 
dayak veya işkenceden mü-

teessir olmazlar. Hnlar çivili 
tahtalar üzerinde yatarlar, 

göğüsler üzerinde kısa değir 
men taşlarını kırdırırlar, vü· 

cutlarını delik deşik ederler. 
Buna mukabil ne ağrı ne de 

sızı duyarlar .. Vaziyet böyle 
iken Tahra beğin birkaç 
yumrum yidim diye mahke-

melere müracaat etmesi ga
rib değil mi? Eğen Tahra 

bey fakirse yumruktak mü
teessir olmaması lazımdır. 

Eğer müteessir olmuşsa fakir 
değildir. 

Tahra beyin vekili şu ce
vabı verdi: 

- Katalipsi esnasında 
müekkilin hiç bir ızdırap 
duymaz .. Ancak tabii halde 
bulundu~u zaman böyle bir 
şey mevzuu bahsedilemez .. 
Müekkilim tecrübe yapmadığı 
zamanlarda her kes gibi eza 
ve ısdırap duyabilir.. B&1 
itibarla mutaarrızların teczi· 
yesini isterim .. 

( Arkası var) 

Bir AO · t 
Gecede -a Clnaye 

•••• 
l{orku Ve Hevecan Ronıanı 

J 
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Dört haydudu üç polisle n1üdüriyete sevkediniz 
Haydutların şefi her halde 

benden evvel giren adamı 
bekliyordu~ odasına beni gir-
diklerini görünce kim oldu· 
ğumu hemen anladı ve ken
disine dokuoulmamasi için 
benim ile pazarlık yapmağa 
kalkıştı. Ben tabii hu teklifi 
kbul etmedim, mücadeleye 
başladık. Nıhayet beni gırt
lağımdan yakaladı .. 

Z. R. bu sözleri büyük bir 
dikkatle takib etti. Arada 

sırada Smite baktı. Smit'de 
bu sözleri fevkalade bir dik
katle dinliyordu. 

Sınit, Elsgursa bir sual 
surmak istedi. Fakat vakıt 
buJamadı; çünkü zabıta oto· 
momilın görültüsü ve karne
sinin sesi duyuldu. Hiç şüp
hesiz biraz evvel istenilmiş 
ölan zabıta müfrezesi gelmiş 
idi. 

Smit, bulundukları odanın 
kapısını açtı. Rakl ıf, polisle-

D spanya sivil harbinde erkekleaden mürekkep olsay- ve hayallerdir: harb içindeki da muayene e ı gibİ 
kadın, hem de genç dı facia yirmi gün değil yir- müthiş zaruret, on beş ya- Olimpiyatlarda kıı ar'' 

ve güzel kadın, yani bahtına dakika bile sürmez, etkekler şındaki milis çocuk ve yirmi delikanlıların k~.dıo~:İıal•'' 
isyan etmesi icin görünürde cebhesi kömür gözlü ve ateş yaşındaki silahlı genç kızla sına katılarak m~s~ k dıol•' 
hiçbir sebep olmıyan kadın dudakla Karmenler cephesi- koskaca boğa güreşçisi ara- girdikleri ve hakıkı :kıod• 
bile, güzellerde ümitsizlere nin ayakları dibine serilive- sında görünen hertürlü vü- rı geri bıraktıkları ba 
has büyük raksiyon ve şid- rirdi. Nafile kan dökmek cud ve kahramanlık farkla- bazı şikayetler .olm~ı:t·ıı~-
detli cevap ihtiyacı bulun- şöle dursvn, İspanyollar eksi- rını silip süpürüyor. Bütün Bu yüzden ohmpıY osiıtıf. 

1 b. b' . . b k . . k arı ver a· madığı halde, kavgaya karı- lecekleri yerde artarlardı. spanya ır ırını oğma mıtesı şu ar oıaJ 

Şıyor, bomba savuruyor ve- Bu mücadele İspanyada da için kudrmuş iki insanın içi- "Müsabık kadınlar, 1ı1ılat' 
• k kadıD .• 

ya süngü hücumuna giriyor. ötedenberi devam edip gi- ne sığarak dövüşmektedir yene edılece 1 eller• 
Ben böyle bir tanesini derken hançere, piştova, Fark yalnız bu iki lspanyo- sabrt olduktan so~::fh f~ 

- böyle, yani genç; böyle, süngüye davranmak neden? lun kafaları arasında kalmış- ne verilecek fotog d• 
yani güzel bir tanesi - hem Jşte bu ihtilale uzaktan ve tır. PEYAMİ SAFA I sikalarla müsabakalar• 
bir Avrupa mecmuasının ih- tasasız bakılırsa böyle lati- (Cumhuriyet) olacaktır.,, .. ~ 

~"'"111111""~11P~"111'"'n""~~ııı•qıııınııt~llll!"ll.~PP11llif':'llJl~lf ~~!11"1Q~•ıq·ı~ııınıqııınıq-:fl'!''ll ~~"'~'lllll'"'lfll'"'llll'""lll""••ıı::" • .'. ~ı:-
tiJal resimleri içinde, hem de ~~ı ~~ıı!'ııı~ıııı~b~l~ı~~~~ı~ıııı!:aıı!:"ıı!eııı:;:u~~ıı.~ı~~ıı~.-~:~~~~b~ı~~ı1111~1Mıı .wı-

bir sinemanın filim gazete- ~·J 
sinde gördüm. Gülüyordu. f!] Furunlanmış ve Tam KurutuJmuŞ 
Karşı taraf erkeklerini mah- [t] • f 

v~t~i. için y~lnız .~u .?~lüş.ü [•!Gu·· RGENLER Zıngal'da BULU Hu kafı ıken elınde suogulu hır r·~ 

tüf~.k te ~!lr~ı. B.il~iyordu ~i Ft~ 1~11ıt 
0 guzel kırpıklerının her telı, [+; Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste arar~ 
kanında büyük ve kızıl aşk- ~ 
lor savrulan lspanyol erke- [•] z l G •• • 
ğini bitirmek için elindeki [•] ınga urgenı 
silahten daha yaman bir ölüm ~·~ 
aletidi. Bu incecik ve mini- ~·~ A L 1 N J Z 
cik sünküleria ucunu düş- r.!1 
mana doğru uzatan çevir- [•l ~lobilya, l{aroseri iınahitı için ideal kereste 
mesi yetişirdi: Teslim. S " ~~~ ~ 

Egw er lspanyol ıhtilalinin ~ııı.=ı~ıı,;ıtll'•~~rıı.:ıuıı~,..,,~u;ıııı;ıııı;ıııı;~P;tııı~ıı;ıı"'•"''~111:".;ıı 1~";."~1;.ı~~~··;.111rı;-~~ıı;::Sb~'' "' 
~ l~lıbiılllııMiıl~llıi:iıl......,lııUıl bbd~fıhidllııUıılhbdlll nıdlı~, 1:ııu.ı111ıııiılll~ıUallıı:fıltlhl<ıdlıi;;idııı;.c.....,bhdılllMlıı.;iıl lııudllıiı Jbdllfıhiiılh• O 

rin başında ve şaşkın bir baktı. Z. R. ilk olarak otomobile.. götürülüyordu. Buu:ı:• ;d!,I 
halde ilerliyordu. Ve: Smit hiş bir şey söyleme· l bindi ve Elsgurs da yanına yası oka~•~ ~jo• 1ıe 

- Sarada neler oluyor den odadan dışarı çıktı, oturdu ve şoföre: götürülmesı 1111 .,i., ~ 
böyle ? Diyerek odanm önün- polislerin evi işgalne nezarete Doğruca polis müdüriyeti- koytu. •t z. ~· tP 
de durdu. başladı. ne dedi. Çapue! emrini ver· Fakat, Snı• ' ıcu""e ·P~ 

Elsgurs: Elsgurs de Z. R. yi bera- di. kadar usta "~ ııu b• 
- Çabuk, dedi. Bu bayğın ber alarak: Kuvvetli makine, asvalt dedektif oJdu(U 0 ,d• t' 

dört haydudu üç polis ile - Haydi polis müdürlü- yol üzerinde adeta uçar gibi ve kurtulac•:: 1'ııd~,~ 
müdüryete sevkediniz. Kusur ğüne! Dedi. Orada bakalım sür'atla ilerilemeğe başladı. bulunuyordu· rece1' 
kalan kuvvetle bu evi işgal it im olduğunuzu söyl yecek- Yol kalabalıktı. Bunun için tanlara .ders dı"t 

11
,e, 

ediniz! siniz ! detektifin burada firar teşeb- zekavetı "ar d0f8 
Elsgurs, polis müdürüne Z. R. Zerrece muhalefet büsüne imkan yoktu. Sıllitİ bu . 

dönerek: göstermeden ve hiç bir şey -5- Raklı'f çıkardı: e"'. -' 
.ııarıo ti'"' 1 - Şiz M. Smit burada söylemeden Elsgursın önün- H b y H yduo 11,e p 

h d · · k 1 den yo" ru" megv e başladı. Polı's ar · · · - a bir 1 .ı1e • ta arriyatı i are ıçın a a · f ıkı ,.. ·-• 
caksını1I deki. amiride, eli cebinde olduğu Smit, polislerle birlikte tara tan 

5 E" er b" ·ııtetl 
Smit, genç kızı göstererek: halde arkasından yörndü. haydudların ınerkezinde kal- rılmıştır.. /önderdd fi ,t 
- Bu kadın ne olacak? Elsgurs cebinde tabancasını dı; fakat çok muzdaribdi. müdüryete b•Y'd&J f'PJ 

Diye sordu. elinde tutmakta idi! Çok takdire başladığı ve den ba~ka ·raf •de 
k d. · ·ı El h k kab'ıl de0 il fı -'"'': - Bu ksdın mı? Bu kadı- Mermer bir merdivenden en ısı ı e sgursu mu a - • .,... } 

inerek kapıya geldiler. Kapı kak bir ölümden kurtaran Dedi ·d bİ' t:,. " nı bizzat ben polis müdüri
yetine götüreceğim, dedi ve 
Z. R. ye kin dolu bir gl>zle 

önünde kuvvetli ve yeni bir genç kız dedektif Z. R. Smit, barı ( 1tt9' 
otomobil bekliyordu. mevkufen polis müdilrlüğüne 
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Itınir Yüı~ Mensucatı i:I TAYYARE sineması TE')~~?N 1 
lf Türk A. Sirketinin ~ ~ - ~ 

Pt1 alkapınar Kumaş Fabrikasının il ~ Tarass Boulba ! ~ I 
~iİ:nıdolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar: i ~ Tarass Boulba ! m ı 

~ r_ı SAYIN İZMIR HALKINA MÜJDE : ti 
Zarif IJ ~ Yaz mevsimi dolayısiyle faaliyetini tatil eden sine· ~ 

~ m mamız, geçen yılki sinema sezonu zarfında gördüğü ~ 
V U d ~ ~· yüksek rağbet ve teveccühe teşekkür ederken yeni m 

e ~UZ Ur lı ~ yılın sinema sezonunu. 28 ağustos cuma günü, Avrupa m 
. Satış yerlerı ~ ~ ve Amerikada fevkalade büyük bir rağbet kazanmış m 
trdonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. ş. il ~ olan ve haftalarca gösterilmesine rağmen ayni rağbeti [;] 
e11ıaı~ddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ...- ~ muhafaza eden: ~ i' a TARASS BOULBA ile açacağını müjdeler. ~ 
~~~~~~~~ E Bu film, yarabcı san'atkar Harry Baur'un Oanielle fi 

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

e b i e e• ~ Duchesne, Nane Germon, Pauline Cartone, P. Amiot, ~ 

Cru•• e l lr • Paulais ve Komedi Fransez'den Ledouks, Larkuey gibi E ••.., t ~ tanınmış yüksek san'atkarların canlandırdığı en muvaf· ~ 
~). 'J 02re men ~ fak olmuş bir filmdir. m 
·~dl k 0 'iul talebelerinden ikmaJi olanlar ile orta t*j Maddi menfaatten ziyade halıkın bedii zevkini göz ~ 
~ .. t hazırlanmak istifen gayet ehven şeraitle az ~ önünde T Sineması bu yıl Avrupa ve ~ 
. /•tnan içinde muvaffak etmek üzere çalıştırıb ~ tutan ayyare Amerikanın tanınmış yüksek ~ 
~ fi temin ve taahbüd eder. ~ Film kumpanyalarının en seçme fılmJerini sayın halka a 
"ab f u v ... J J k N 12 ~ sunmakla kendisine gösterilen sevgi ve alakaya muka- ~ runu ı agcı ar so <a o. ~ · 1 tt·~ · h b d d ~ " oe e e ıgı ze a m a ır. ~ 

-=--===:ı:-===-=========·=- ~ Angaje edilen filrnle ı in adlarını ve bunlar hakkında· ~ 

17 Atat-

Fakir ve kimsesiz çocuklar~ 1 
için parasız sünnet 

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

Her hafta sah günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 
122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTİN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

KO DON 
Rakısı 

pek yakında 
CKYOR fu ki bilgiyi pek yakında bildireceğiz. ~ 

f!1 Tarass Boulba'dan sonra sinemamızda geçecek bü- S -------
~yük filmler- M• J St f't ~ l.- Doktor 

(''·Şevki Uğur 
\~) bahili hµstalıklar nıiitehassısı 
'-lı.~ '11111 Harnburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

ı. ~ 0o •aat d .... :Cuza kadar ve öğleden sonra birden 
"I\ 'tCt}e • d 
L)t~eJı. rı. ahi muayene ve tedavi eder. 
'tttqllı llesı : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
~~tli da 36 numaralı muayenebanesinda. 
'~~karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 

•rı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

1 

bilir 

M den birı de ışe rogo ur r•i 
~ Direktörlük ~ 

aa E~~~~l!l~~f~~~t*18~~~~E~l2Eri 

Büyük tübü .15 kuruş 

M. Depo S. Ferid eczacı, 
ŞİFA ECZANESİ 

1C*:i~:t:t~:t~i:A::A:~:A::t:A::i:,.:t;. l \ 
~ 1 

1 ' ~ • ç~ :"lasır çividi 11 çamaıırlara 
parla t bir L y .. ;. ' .. -; ·rmeP.tedj.., :: ,. ve içinde çamaşırla
nnızı yıpratacak muzir ,_: ... ~- .. v ' yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski ':ama~ duı adeta ycnile~ttrir çamaşırlar uzua 
müddet beya:ıılığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayu 
çamaşızl~r beyazhğını kaybedib ~a,., ... ' .••. lt. bir renk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi fUJ. .. u citbin:e çökmez. Boya kuv
veti piyaç11daki di~er ecnebi markah ci'"'"lerden bin kat 
daha iyidir. Bu ç.ivid hediyeli f' ' . •• ı:.-j t : :ki defe zengin 
eşya hediyeleri var~:.. rfor on küçük kağad i-;in bir bilet 
alırsınız. Biletler ve l ediy,,ler depomuzda verilir. 

9 r l'" B ' dqıosu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

RZI 

·c
1ehmet 7ehi 

Kem~ralt ntl "'- Hukumet karşAsında numara 24 
ttiç bir yerde şubesi yoktur 

; DOKTOR f ~~ ~ 

~ A. Kemal Tonay ' · ~ D •kk 1 • U Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ ~I 'fi QZQTl ı ate = hastalıklar mütehassısı >t 1 m . . " .. 

~I ' - ~ 
~il~· 

~ •ıı~ hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~ltg te korunmasını temin edecek ancak 

~el, Kabadavı ve Billur 
'tıdır. 

~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- » ~ Izmır 6 ncı Arsıulusal Fuvarına ıştırak ı 
~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ ~ edecek reklam sever pavyon sahiplerine: 
~ akşa~ saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. . )f. [!l Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve B 

! 
~u~acaat ~den ha~talara yapılm~s.ı lazımge.Jen saır 4( reı Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yapbrmak R 

tahhlat ve mıkroskopık muayenelen ıle veremlı hasta- 11 S ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: B 
l~a yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- t!' M BALCILARDA Nü: 1 2 1 de BOYA TiCARET B 
sınde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )f. ~ EVlı"UE NiYAZi OZAN ve arkadaşlanna lütfen il 

u~:W::W:~~~:W:~:W:>t'. ji müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 1 
,A•AııD:l!A~dlft A~A :~6 AıılbıtııAdtıAf ~rea~~B~~~~~~ ~~~mlrlt!l~~?iliRB 

1 Ressam - Dekoratör ~ l l 1 • ~ 

i Kadri Atamal ~1 

~ ) 1 -:.: ''-ol 4I lstan::.:: ~::\tm ~~'"be~:::~;;n ~:~~~::~~:.inden ı . 
il' llrını yepyeni yapmak 1 Fuarda Yaptıracağınız it 
~ ~~.~,, .. , istiyenler . .~ PAVVON İNŞAATI ! 
1

1 ~' DEKORASYON .,. 
t~t bit ~,11lıii)ccmmel~surette akörd ettirmek ve onları G PLAN - RESİM ~ 
~ ~ '-t,,b e •okınak~ istiyenler matbaamıze müracaat = ve bilumum tesİ!.:"': kabul eder • 
\f~~ •le Uldan "gelen kıymetli bir san'atkir reklim 9 ADRES - <<FUAR» PAVYON 48 t) 1 '- : 3;,~ için yalız (175) kurut alacaktır. •t ~· 

............ ,, ..... ""........ 1 
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idi ye 
• 
zmirde! 
- ···-~ .......... -

f)ona n ma nı ı zın 
projektörleri 

Hamidiye kruvazörümüz 
dün öğleden sonra limanımı· 

za gelmiş ve Yavuz zırhlı

mız ile torpidolarımızın bu-

lunduğu mahalde demirle
miştir. 

Donanmamız dün gece bü
tün İzmiri ziya ve ışık yağ-
muru içinde bırakmış, pro

jektörlerel her tarafı aydın
latmıştır. 

Ci yet 

Muharebede 1500 kişi öl
dü ci ·iler cok esir verdiler , 
-Baştarafı 1 ncide- karışmamak teklifini kabul Malagaya doğru ilerlemekte· 

kep olan ası kuvvetlere ettiğini bildirmiştir. Bu haber dir. Malaga imdad istemiştir. 
açık bulunmaktadır. Fransada memnunıyetle kar- M;.drid 16 (Özel) - Hü· 

Diğer taraftan üç asi ko- şılanmıştır. Fransa mahafili, kiimet kuvvetleri G enada-
lunun Badajoza yaklaştığı lngilterenin bu cevabile doğ- dan 15 kilometre mesafede 
ve bu şehrin yakında teslim rodan doğruya Berlin ve bulunmaktadırlar. Bu saatta 
olacağı haber verilmektedir. Romaya bir cevab teşkil Saragüze de çok kanlı mu-

Sevil 16 (A.A) - Madrid ettiğini, çünkü Moskova ve harebeler cereyan etmekte-
hükfımeti tarafindan neşre- Lizbon'un Fransız teıilifine dir. Hükumet kuvvetleri 
dilmiş olan haberler hilafına daha evvelce cevab vermiş Linca ve Kakis civarınd.ı:ı 
olarak Kordoda sükiin sür- bulunduğunu söylemekte- büyük miktarda e!.ir almış· 
mektedir. Algeziros'dan lıa- dirler. lardır. 
reket etmiş olan milli kuv- Rahat 16 (A.A) - Sevil İstttnbul 17 (Özel) - İs-
vetler kızıl milislere hücum radyosunun bıldirdiğinefaöre, panya harbi dolayısile silah 
ederek onları büyük zayiata şimal Ct!phesinde hükumet- fabrikaları her iki tarafa da 
uğratmlşlardır. • cilerin irtibatını kesmek ve büyük mikyasta silah satmak-

DÜ 1l Ş8ID İNGİLTE KABUL ETTİ asi kuvvetler arasında irti- tadırlar. Bu harb dolayısile 1 
Paris 16 (Özel) - İngiltere bat ~ücuda getirmek maksa- silah ticareti artmış, silah j 

Teuec. e bir Fransaya cevabını vererek dile lruna kuvvetli bir hü- fabrikaları geceli gündüzlü 1 
Fransanın İspanya işlerine cuw yapılmıştır. Valora kolu çalışmağa başlamışlardır. , 

adam d u r 000000000000000000000000000000000000000000 oooooooooooooo~ooooooococoooooooooooo 

~ün akşamTe~e~ikt.e Sür Aynı· adam ln~i ·z kralı 1 

melı sokakta fecı bır cıoayet 
olmuştur. Hadise şudur: - Sonu 4 üncüde -

Bucalı 336 doğumlu Mu- -· - alaka ile takib edilmektedir. 
hiddin isminde bir genç, ay- Hem ö Ü hem de.... diri ! Kral Edvard, Nahlin yatı 
ni sokakta bakkal İhsanın Paris gazeteleri Vitri bö Bütün bir kasaba halkının ile Splitte varmış ve orada 
dükkanına giderek bir paket Fransova şehrinin "fazladan teşhis ettiği, babasının bile 1 büyük merasimle ve hara-

sigara a lmak istemiştir. Bakkal cesedi,, ile meşguldurlar. ha a matem tuttuğu bir ölüye retle karşılanmıştır. İngiliz 
İhsan ağız şakası yapmak "Fazladan cesed,, ne de- mukabil ortada ayni eşkalde Müstemlekat ve Harbiye Na-
istemiş bu yüz.len aralarınde& mektir biliyor musunuz; Asıl bir de sağ adam var! zırları da daha evvelden ba-
genç çocuğun haysiyetine macerayı anlatmazdan evvel Bir cinaya t midir? Bunun raya gelerek Kralın istikba-
d .. kunacak şekilde kavga kısaca söyleyelim: sebeb vesaiki nedir? Bu ci- linde bulunmuştur. 
çıkmıştır. Muhiddin biçağı Ortada ölmüş, defnedil- nayetten beklenen gaye ne Onbinlerce halk Kralın 
çekerek ihsanı omuzundan, miş bir adam var. Buna mu- olabilir? d Splitte çikacağını zannederek 
kolundan ve karnından ara- kabiJ ayni adam Pariste sağ Şimdi Vitri e gömülmüş beklemişlerse de Kral şehre 

bul"nmaktadır. olan cesed çıkarılacalf yeni- k d . t' 
lamıştır. İhsan aldığı yarala- "" den tedkik ve teşrih edile- çı mamış ve yatın a ıs ıra-
rın tesirile derhal orada Şimdi asıl hadiseyi anla- cek ... Ölü ile diriden hangi- hat etmiştir. 
ölmüştür. talım: sinin hala matem tutan ibti- Nahlin yatı Adiryatiğin 

K h k Bu küçük kasaba halkın- yarın ogv lu M. O evet oldugv u- şimal tarafına haraket et-atil e.nen ya alanmıştır. 
•• dan M. Devet isminde bir nu tesbit edebilecektir. miş Sarigrad önünde demir-

As nsor adam Parise gelmiş, karısı ş·· h ? }emiştir. Kral bur?da halkın 
v da biraz sonra Parise yanın- Up e V&r mı • 1 

tezahüratı arasında sahile 
OC gı ID da genç bir adam, yeğeni Faşitliğin bir vasfı da her çıkmıştır. Kral, Sarigrad hü-

• olduğu halde kendisine ilti- şeyi dev aynasında görüb 
kiimet ve belediye erkanı musamer .Si hak etmiştir. M. Devet biraz şahsına izafe etmektir! 
tarafından karşılanmış akşam sonra Vitriye dönmüş, bura- Mesela Bavyeralıların, bira-

da bir gazino açmıştır. İşler nın Asyai bir içki olduğunu, saat altıda yatına dönmüştur. 

•• 

FiLOZOFUN KÖŞESi : 

HALK ARASINDA'! • • -Yirminci asrın (Dalaylalll8) 

bakalım ne demi~ ? kkaı f 
Gerek meşhur (Gandi) nin için iktisadi bır tef' ıtJI 

boykotu ve gerek balkın pacak, şöyle ınallal'I!\.. ,_ 
.. iiD.,.. ,.:.,, 

uyanıklığı sayasinde Hindis- edecek böyle yu:ı 'f'"'J 
tanda Pencabta bir köye cek ha bire gayret·~,.,,.. 
istiklal ve hürriyet vermişler. nız mutlak kaıaoac """ 
Ahali sevincinden dedeleri- ye yazıb çiıdikce ~e.ı' 
nin mezarlarında sabahlara yünün açıkgöı çi~Ç1• 1' 

kadar eğlenmişler,içferindenbiri bağındaki kufelesıotD 51b'~ 
uzanmış, derin bir rüya göı- bir burgu saldırın•Ş· bll ~ "* 

sorduğum zaınao, . ..,,, 
müş. (Dalaylama) Allahlık yarın bak ve bürriyetıoe 
davasında bulunan ve senede 
bir kere insanlara görünen 

mabud!. Bu adamın kul~ğına 
derin bir kuyu kazmağı 
fısıldar. Zira şimdiye kadar 
günahlar Racaların boynuna 
yazılıyordu. 

Şimdi ise hürriyeti aldık
larından her kul amelinden 

olunca: .. ,ıı, 
- Biz bu kurb•I ·~~· 

ı ıı• ly 
roplu çay su arı d-' 

balar . 
,Bize civar nıeD binıb1 

getirin diyecek; 1, )ı61 
·ı ce&ı fena sular kesı e ı, k faca .. , _tf 

müddet susus 8 
11 y•'f' 

için şimdiden burlg ,si·· 
l o ı:O 

dım ne o ur ne pıiştİ· i 
kendi mes'ul olacak, bundan Diye cevab ver "6Y,.. 
dolayı sular kesilecek halk Acaba bu kur~~:ı d,ııf 
susuz kalacak. nün kulağına haPS'

1 ştl ?1 1 

Biz de halkımıza hak ve ma bunları fısıld•~:9ofd,,d 
hareketinize kavuştunuz. Çift- Şark fı t{t~· 
çiler kendilerini korumak HİDA yEf 

-O-LU_R_Ş-EY_D_E_G_IL_!_00 --İn_ı?_j_li-z ıııı• 

Kad ~ kalple- --·~ti' 
rinin kralı : Şimdi ay~ıl~k1·3~•·' 

Bundan bır ı 1
• ·.,de, 

Şinıdİ)'e kadar 200 Londrada Meri ısın.
1

ıele 
. aı 

kadınla evlenn1İş Londranın kıbar J·liotli 
Kadın kalbi kralı Ameri- mensub bir kız . ,e 

kanının Danemor hapishane- avukat ile evlen~1~0e 'ı/ 
sinde ölnıüşlür. Bu adam sinin kati nıubalı e ıeoll' 

. ·ıe ef 
kadın teshir etme rekorunu men bu Hintlı 1 j~İ 
k ı d. . . ·ı bir d ırmış ve söy en ığıne göre Bu ueuı aı e dfl • 
tam iki yüz kadınla evlen- evveline kadar Lolld bit 

'u . 
miştir.~ mış ve çok ID85 kat · J 

Bir başka eşine daha rast- yet yaşamıştır. fa 111~ 
lanmıyacak maceralarla bir avukat İngiliz kar~s~o fly 

H d''fU J çok kadınları dolandırmış Hindistaoa d~D u kilde 0 ı:t 
olan kadınlar kalbi kralı vaziyet ani bır ş~ . )JiO~ 
kendini kah bir lort, kah H' r berıfıo lı,.... 

miştir. ınt ı d b• 'I 
bir rejisör diye tanıtmış, tanda iki d~ne ~oorılı 
Con Vaydanyer, Lort Biver- olduğunu goren 1ı•P. 
brok, Herman Kroyger isim- bkeaıe :,//. 
lerini taşımıştır. dın soluğu ına lak iıt'..,~•' 

da almış ve ta _,,. ir 
Kadın kalbi kralı kadınla- · kar .. · 

Mabkemenın , ~ 
rı evlenmek babanesile kan- ,. 

olmuştur: . tedif -~ 
dırmakta daima da zengın . H' dl"oin ıs ,,,. 

"Bır ın 1 bUı,11"1'.,,, seçip paralarını dolandırdık- k _. 
dar karı alma · .. d tan sonra bir başka mace- ··aıleS•" ~liisan1ere güzel oldu 

fakat iki kişi hiç yok
tan kavga çıkardı 

kesad gittiğinden yine Parise en iyi içki olduğu için Al- Atina 16 (Özel) - İngi-
dönmüş bir otomobil gara- manlar tarafından en fazla liz kralile Yunan kralı ara- I 
jında iş tutmuştur. içildiğini ve bu en iyi içkiyi sında yapılacak mülakata bu· 

raya atılmakla yaşamış, ni- hasındandır '.::,ile'°.~ 
hayet yıkasını zabıtanın Talak kararı ~.,;ı; 

..--..'""'-""'""'""'"....,~ oıacel 
Cumartesi akşamı Asansör 

semt ocağında geçenlerde 

verdiği temsil çok güzel ol
muş ve sekizinci piyesi bü-

yük bir muvaffakiyetle tem
sil edil Lni -- tir. Fakat bu es-
nada seyirciler arasında bu

lunan İsmail ve İbrahim 
adında iki kişi hiç yoktan 
kavga çıkarmı~lar ve yum
ruk yumruğa gelmişlerdir. 

Polis kavgacıları yakalamış 
ve piyes yine muvaffakiyet le 
devam etmiştir. 

Bu müsamereyi muvaffa
kiyetle başaran gençleri ve 
Asansör parti O< ağını tebrik 
ederiz. 

y 
t r ş 

Ucuzlukla şöhre bulan 
Şemsi Hakikat ucuzluk ser
gisi Sevim isminde yeni bir 
tıraş biçağı getirtmiştir. 

Bir biçak cildi bozmayıb 

okşar gibi beş defa braş 

yapar bir tırşı on paraya 
gelir tecrübe için numuneler 
meccanen verilmetedir. 

Bir sabah, bir polis me- da tam beş biu senedenberi rada büyük bir ehemmiyet 
muru Madam Devete gel- Almanların icad ettiklerini atfedilmektedir. 
mış ve: iddia etmektedir. Atina, 15 (Radyo) - in· 

- Madam; zevcniz Viteri'de İşin garibi, alim geçinen giliz kralını hamil bulunan 
Mark nehrinde boğulmuş bir takım kocabaşların da Nahlin yatının Kor.o adası-
olarak bulunmuştur. Haberini biranın 50 asır evvel Münib na uğrıyacağı, burada kral 
vermiştir. de icad edildiği hakkındaki sekizinci Edvardın Yunan 

Madam büyük bi · hayretle: neşriyati dir. kralı ikinci Yorgi ile müla-
- imkan yok. Demiştir. Ne büyük ve başkasına kat edeceği söyleniyor. 

B d b. 1 .. tl" kaptırılmıyacak bir şerfe!.. . . 
ura a ır saat evve su u Ingiltere kralı lzınir'e 

çayını içip işine gitmiştir. a gha 'da <relecekmis 
Bu adam uçarak Vitri'ye ~ ~ 
kitmedi ya.. 4-0 kadın polisi İstanbul 15 - İngiltere 

· Şan~hay 16 (A.A) - Be- kralı sekizinci Edvard'ın İz· işte bu anda n itibaren bu -
1 b lediye polis kuvvetlerine 40 mir'i ziyaıet edeceği hakkın-çözü en muamma aşlamıştır. 

Vitri'deki cesed ile Parisde kadın polisin alınmasına ka- da bir şayia vardır. 
rar vermiştir. (Anadolu gazetesi) ki adamdan hanğisi M. De

v t dir! 
Vitri de Mark nehriııden 

çıkarılan ccsedt babası, gazi· 
nonun müşterileri, zabıta ve 
memurlar hep teşhis etmiş
lerdir. Bu ceset, yüzde yüz, 
şüpheye hiç mahal kalmamak 
üzere M. Devetin cesedidir! 

Pariste ve yaşamakta olan 
M. Devet de bu maceraya 
karşıdan seyirci ! 

Öyle bir esrarenğiz ki 
bunun ne olduğunu bilen, 
ne olduğuna akıl erdiren 
yok. 

OOOOOCJCOOOOoOOOOOOOOôOOOOOOC>OOOOOOOOOOO!>OOOOOOOOOOOOOOO 

• 
esı hakkın s sidir H Ikın 

- Baştarafı 1 incide -
lzmirliler can ve gönülden bekliyorlar. Her sene milyonlar 
değerindeki yaş meyvalarımız ya çürüyor, yabud da yok 
pahasına satılıyor. Bu tertibat sayesinde lzmire ve Eğeye 
milyonlar akacak demektir. 

Daha iki gün evvel lstanbul valisi Istanbulda üzüm bulun
madığını söyliyor ve İzmirden üzüm istiyordu. 

İktisat vekaletinin attığı bu adım çok yerindedir. Hepi· 
miz bu işin bir an evvel başarılmasını istiyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

pençesine kaptırmıştır. sonra da başka P' 
Bu güzel değildir. Giyinişi de 

atılmıştır. 
1
• cekil. ,)111' 

mühmeldir, hatta biraz fpis- , Kroyger ayn YI• 0ılı• dl' 
1 tir. Buna rağmen kadınları k dıP ot ha iki yüz a ,ı,r• .. ~ 
kandırmaktaki muvaffakiyeti . · par "6 1':4 

r.ıp hepsının 8 9" ı.~ 
hayret uyandırmıştır. Asıl k sonr çı~ 
ismi Kroyger oldugv u tahmin !andırdı tan ydıt1• t " 

da foyası ıoe falı' V 
edilen bu adamın kadınları ctır· .,. 

ve yakalandlly ıeodil' ,1.. 
gözlerininin Hipnotik kuvveti !andırdığı ve ef ııı f ,e

11
, 

ile teshir ettiği sanılmakta- dınlar hep tarııP aO 1ıı00 dl' 
dır. Jet unvanını tabf!ry çot° -' 

Kroygerin ilk kurbanı Es- · ı .td .J1 
oldukları içın "r01",011 

ter Bksler adlı bir viyolonist ıştır· 0dı ( 
vacı olnıalll 0oh• tı' 

kadındır. Bu kadın çok şöh· muhakeınesinde k yOS b"f 
retli bir viyolonist olduğu d anc• "e if 
için oldukça mühim bir ser- kadınlar an.J biloıif JeO~ 

si tesbit edı e k diO 
vet toplamağa muvaffak ol- l hh't 01;ıra 11

,, 

muştur. !<. royger bunu far- ar ! 1 •0~e P , 

kedince kendisini kadına lerdır. tic•91 1 )llP 
Muhakerne ne ıS . >'1 ,,. 

Hollivudun en kudretli re- lb. kralı b&J fı' 
jisörlerinden biri olarak tak- dınlar ka 

1 Jıııdf• if' ti 
dim etmiş ve kadına pek se mahkfıtıJ 0 

çe1'dl 6~ 
yıJıPl fe 

mühim bir filmde binlerce zasmın on . · ikll'' ~k' 
b k · esıoı ,,. 

dolar maaşla rot vermek va- kat a ıy · tir· de il' Jj' 
Vefa etmeıJJIŞ ı'sb•"e erito, adinde bulunmuştur. h p g Y 

b u şekilde başlayan tanış- Kı oyger 
8 ~"el .,~iıt 

. de"P e ııe '' 
ma Kroygerin kadına ilanı kiimiy~tın h•>'"tı' •eflı f, 
aşkıle neticelenmiş, kadın ği sefıhane ,yr• eti ",t' 
kendisini bu hilekaar ada- her biri ayrı 0 şOlı clt.,J u 

en e lı' ,,_,,., 
mm cazibesine kaptırmıştır. servet ver ıePgill ,otl 

Kroyger. bu kadıncağızın zel ve en tdırllJlft 
d 

... e çı 
tam 14 bin dolarını dolan- üşuşun 
dırmış, bu yağlı parçadan da öbnlif· 


