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ZAK SARKDA BARB VAR 

&1ıigaristanda da büyük bir ihtilal hazırlandı 

ispanyadaki katliamın önüne 
~eçilmesi için Amerika Bir
Jeşik hükumetleri nezdinde 
teşebbüsJerde bulunmuşlar
dır. 

Amerika hükumeti bugün 
Montevidco hükumetine bir 
nota göndererek A.nerika 
hükumetinin ispanya hadise
lerine tavassutta bulunamıya
cağını bildirmışhr. 

ASiLER MUHASARA 
ALTINDA 

Burgos, - Asi tayyareler 

İrun haYalisini bombard1man 
ettiler. General Franko To
ledonun Alkazar kısmında 
hükômetçiler tarafından mu
hasara edilmif oJan Asi gar
nizonu kurtarmak için Ba
dayozdan Toledoya asker 
göndermiştlr. 

Bir isi tayyaresi dün ak
şam bir bükğmet denizaltı 

gemisini batırmıştır. 

Zinovİ)1ef itiraflarda bu1undu 
------------

Rus siıikastçıları 3 Eylôlde 
Stalini öldüreceklerdi -----..- ...... .. 

KÖŞKTEN ACI SESLER 
GELiYORDU 

Kapıyı kırdılar içeriye 
girdiler 

Bir milyoner 
ölü yatıyordu •• 

GÜZEL KADıNDA 
BA YGıN HALDE .. 

İçtik içtik ne 
yaptı2ımızı 

bilmiyoruz 
Los Ancelosda kanlı bir 

hadise olmuştur. hemen bl
tün dünyadaki gazeteler bu 
vak'adan bahsetmektedirler. 
Zira ölen zat dlinyada çok 
me9bur olmut lllinois baa-

ST AL l N kasının eski direktörilıDID 
kiine geçeceklerdi. Bu rııak- oğludur, ve katil ıuçiyle teY• 

kif edilen kansı da Ameri satla TroçkinJn eila Berliıı-
de nazırlardan smırıisf ile kanın timendifer krallarm· 

4 dan bir kaç ıene evvel ••· 
görüştü. Suikastcılar Stalim 

(at eden Harimon'ua kı11dır. 
öldürmek isin grublar teşkil Con8radford'un Loı An· 
etmişlerdi. Bu grubların ba- celosda çok slzel bir kBtkl 
şm ia Zinoviyef bülunuyordu. vardır.' 
Suikastçılar 3 Eylül 936 lşte bu k6fkln cinnada 
tarihinde Stalini öldürmeği oturanlar bir Abab ikamet-
kararlaştırmış" ardı. Mabke· gib ittihaz edilen kıımmdaa 
mede maznunlardan çoğu gelen canbirat feryatlar du1· 
cürümlerini itiraf etmişlerdir. dular. Bu sesler bilylik bir 

- Arkası 4 üncüde - - Sonu 4 üac&de -
•aaaaaaD 

Sporcularımız döndü 
---·· ..... 

Yaşar ve Mersinli Ahmed 
Guadaluppa kalesi bu sa-

bah asilerin eline düşmüştür. TROÇKI 
Madrid yakınında bulunan şebekeleri vasıtasile Rusyaya 

Suatroventos bava ussu tedhiş hareketi yapacaklar, 

ekteb acar ke;:_ .::~::~:.~~~=~-ü:~_;:::;:~~::E~:1;::~ 
l~ak ~~ ••-'~----~---

halkın omuzları üzerinde 
vapurdan indirildiler 

İstanbul 21 - Berlin olim- birçok meb'uılar vardı. Spor 
piyatlarıo~ iştirak eden gü- teşekküllerini ve kulllpleri 
reşçiJerimi7.le Basketbol, de- temıiJ eden heyetler vapura 

~ -S·0
&"renmek, susuzluğu ile yanan genç-

. lttıa~e veri]ecek i]im, irfan suyumuz 
~i kad )) diyemiyeceğimiz gibi « Bi~ avuç 
ltav ar bu sudan bulmak için yak1 ı, 

!\ krucu çöllerden geçmeğe mecbur 
~c-.- alacaksınız » da diyemeyiz 

\.~ Gııı~llun tahsil ve 1 Topallı, Değirmen dağı, 
,, p ve endişesi 1 Karataş, Salhane ve daha 
\1\ teldi trlıyan bir oku- içeri ve sahilerde ilkmekteb:.. 

:'°'td· v,. 
111ıi (li. lerden çıkan talebeleri Kar-

~ ltld· •llun Sesi) ne şıyaka orta mektebine kayd 
:ı 1111. k .. , •ö ve abul edeceklermiş! Bu 

~ ~llıdı: Zt bathyarak haber bizi derin bir yeis ve 
~ "" Ilı Iİbi . ümitsizliğe düş6rdü: 
\." •t11ı I bırçok ba- On bir on iki yaşındaki çocuk 

l,l'İ t Zınirin müte- ları hem tramvay veya otobüse ilde .. 
Pltti llıuteaddid ve hem de vapura bindire-

~ ~ lttete . açılacaktır rek Karşıyakaya göndermek 
~ '-~11 1

1111de anlatıJ- bizim gibi kitap parasını zor 
~ :"\i ~tb ç' okuduk. Bu tedarik eden babalar için 
~'~,::den evvel ilk bir bayii masraflı olacağın-
~ ""~t ~oculclarımız dak başka İzmirin öbür ucun-

'""- 'Pıı:ı: le 1 k ~ı, . a ır or- da bulunan çocukları mekte-
\' ..,.' ı,.111 Uykulanmızı bine ulaştırmak için lazım 
S ~,'ide f b'llııştık. Fa- olan vakti, katolunacak 
~ ~ ~ bu •:ı:i ınüıterib mesafeyi düşünürsek birçok-
)\' -, ~btr rii~. aldığımız larımızın yavruları, büyük 
ı ._ ''dite bı:ı:ı Yeni bir bir şevk ve heyecanla açıla-

'-diftYe. düşürdü. cağını öğrendiğimiz yeni 
11111 ıudur: - Sonu 4 llndüde -

Bombacı 
Ali Çavuş 

.. 

• 
~'-' I V I '" 

. .. 

MilJi mücadelede büyük kahramanlıklar gösteren eski 
Adliye Vekili Mahmud Esadın bombacı Ali Çavuşun 
fedakarlığı hakkındaki bir vesikası.. Bu vesikada deniliyor 
ki: Bombacı Ali Çavuşun milli mikadelede kumandanı bu~ 
lunduğum KuşadHı mmtakasında hüsnü hizmeti ve fedaka
rane mesaisi görüldüğünü mübeyyin vesikadır. 19-7-927 

MAHMUD ESAD 

Efe11in bugünkü nushasında 
bu hakiki kahramanlık 
maceralarını okuyunuz •• 

Bombacı Ali Çavuş aramızda yaşıyan ve bütün 
İzmirin tanıdığı adsız kahramanlardan biridir 

niz sporları ve bisiklet kafi· giderek sporculanmıza bi-
ketler vermiılerclir. 

lemiz bugün Romen bandıralı Sporcular halkın coıkua 
bir vapurla limanımıza gel- ve sürekli tezabllratı ara11D• 

mişlerdir. da karaya ayak bublar. 
Vapur bayraklarımızla do· Yaşar ve Mersinli Ahmed 

nanmışh. On binlerce insan halkın omuzları 6ıtllnde ka· 
1 sporcularımızı hararetle kar- raya baım1Şlardır. Futbolaı 

şılamışhr. Karşılayıcılar ara- kafilemiz de bu sabah tela· 
sında Kamutay başkanı ve rimize gelecektir. 

illffN sESi HiffiN-S-ES-iD-iR-
--------0000 

Bir ana lağım uatlıyor ve 
bütün bir semt halkının 

imanı v.evriyor ! 
li::w irinci Kara taşta Yeni Türkiye sokağında 25 nama· 
~ rah evin önünde ki ana lağım patlamıı.. Bir yanar 
dağ volkanıom fırlattığı lavlar gibi, bu ana lağımda etrafa 
en pis ve en müstekreh kokular neşrediyormuf. Blltiln bir 
semt balkı ne evden çıkabiliyor, nede bava alabiliyormut·· 
Sıcaklar artbkca ana lağımın tehdidi de çoğalıyor, bitin 
bir semt geçilmez bir hale geliyormuş.. . • 

Belediye reisimizin bu kabil hadiselere kartı göıterdiii 
hassasiyet malum iken, bu lağımın bhdidine devam eder 
bir vaziyette olduğu bir halde bırakılması doğru mudur? 

Halk bunaldık, nefes alamıyoruz, temiz havaya huretiı 
diyor ve bu lağımın bir an evvel kapatbnlmaaını istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Tahrabey1 

lzmirde Papulasın 
Falına Nasıl 
Baktı? .. 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

- 24-

Hazretüşşeyh ellerini vurarak 
kahve qetirin dedi. Ve Tahra 

beyin karşısı•ıa oturdu 
Tahra bey, potinlerini bo- : 

yatdı, tıraş oldu. Ve kıyafe
tine bir daha göz gezdir
dikten sonra yola düzüldü. 
ilk işi, Şafak kulübünün ad
resini öğrenmek olmuştu. Bu 
kulüb lskenderiyenin Fellah
larla dolu olan " lyodardar ,, 
sokağında idi. Kapısının üze
rindeki büyük levha delale
tıle içeriye girdi. Karşısına 
ç.ıkan bir uşak sordu: 

- Kimi görmek istiyor
sunuz? 

- Hazrettül şeyh beni bir 
mektubla bizzat da \1et etli 
bunun üzerine hizmetçi Tah
rayı Arab tarzı mimarisinden 
inşa edilmiş mükellef bir sa
lona idhal etti ve dedi ki: 

- Bir dakika intizar edi
niz. teşrifinizden Hahirettül 
şeyhi haberdar edeyim. 

Tahra bey burada bir da
kika df.:ğil bir kaç dakika 
bekledi. Bu esnada mütead
did ziyaretçiler üzeri çoha 
kaplı bir kapıdan diğer bir 
salona geçiyorlardı. 

İçeride yüksek sesle mü
nakaşalar cereyan etmekte 
idı. 

Tahra bundan biışey anla
yamıyor, sıt.bırsızlandıkça sa
bırsızlanıyordu. Bu suretle 
yarım saat kadar bekledi. 
Ninayet Tahrayı salona idhal 
eden Arabın ciddi çehresi 
kapının önünde belirdi: 

- Seyidna, sizi bekliyor!. 
Tahra, o kadar heyecan 

içinde idi ki, telaşla ayağa 

kalkarken kıymettar bir sı
gara tablasını yere düşürdü. 
Tablanın üzerind ki küçük 
minyatörlerden biri kırılmıştı. 
Tahra, hicabından kıpkırmızı 
oldu, üzür dilemek istedi. 
Fakat, adeta dili tutulmuştu. 
Nihayet birkaç kelime söy
liyebildi: 

- Vah, vah. Yanlışlık, 
affedersiniz. 

Arab derhal kazayı tamir 
etti : 

- Ne ehemmiyeti var 
efendim.. Dedi. 

Bir 
Gecede 

Tahra bey bir saniye sonra 
zemini dört marmak kalınlı
ğında bibaha Şark halılarile 
tezyin edilen vasi bir oda da, 

Şeyh ile karşı karşıya idi. 
Hazret, köşeye gelen yük
sekce bir sedirin üzerinde 
oturuyordu. Tavandaki ren
garek camlı pencereden 
dökülen kısık ve gayri kafi 
bir ziya, odanın yarı zülmeti 
içinde sönük bir fosfor gibi 

yayılıyordu. Görünmez buhur
danlardan tüten ödağacı 

kokuları ile burası, eski şark 

kahinlerinin çile doldurduk
ları inzivagahları andırıyordu. 

Mt:çhul şeylere karşı cin
net derecesinde şedid bir 
ibtilası olan Tahranın bu da
kikada neler düşündüğünü 

tahmin etmek güç değildir. 
Tahra şeyhi öteki insanların 
fevkinde tutan kuvvetin 
menbaını öğrenmek istiyordu. 

Hazrettül şeyh, Tahradaki 
şaşkıolığın farkmda idi. 

- Otursanız a.. Dedi ve 
bir saniye geçmeden elle•ini 
vurarak "kahve!., emrını 

verdi. Nihayet Tahranın mak 
sad ziyaretini anlamağa gel
mişti: 

- Beni görmek istemişsi
nız. Sorub öğreneceğiniz bir 
şey mı var? 

( Arkası var ) -·-
Amerikada köpekler 

için nıektel) açıldı 
Hayvanlar için hastahane 

ve sanatorvomlar açıldığını 
bildirdik, fakat köpekleri 
okutmak ve terbiye etmek 
için mektep açıldığını duy
mamıştık. 

Amerikada böyle bir mek
tep açılmıştır. Köpek sahip
leri, her sabah köpeklerini 
götürüp oraya teslim etmek
tedirler. 

Bu köpekler orada hizmet 
etmesini, salonlarda sokak
larda hoşa gidecek şekilde 
yürümesini öğreniyorlarmış. 

cinayet 
•••• 

Korku Ve Hevecan l~onıanı 

- 30-

Genç kadın nnıvaffakivetinden cesaı·ct alnrak: 
,; 

- Bu kızı da tutunuz, 
çünkü, Z. R. nın ta k1. ndisi
dir! Dedi. 

Genç kadııı bu sözler üze
rine bir dakika bile kaybet

medi. İki adım geri attı, 
elini de elbisesinin gizli ct~bi
ne soktu. 

Haydutlardan ikisi taban
calarını kendisine doğrulta
rak ilerlediler. Z. R. daha 
müsaid vaziyette idi. 

Bu iki hay Judu hır kur
şunda yere serebilirdi. Fakat 

böyle hareketten ise sade 
kendi emniy" tini temini daha 

muvafık buldu. Silah sesleri 
Skudland Bardın bütün polis
lerini buraya hücum ettire
cektir. 

Gen~. kıı. gizli cebinden 
f abancasını çekerek: 

- Bir adım atarsanız ateş 
ederim ha .. Ateş 'edersem, 

( ftallna Sut ) 22 Ağ~ 

Amerikada bir zanci beyaz bir r~I 
kadın elile idam edilecek INeler ohıyor? 

Su sporları bi
rinciliği yarın 

başlıyor 
Dün su sporları Lik heyeti 

Ajan vekili Alaeddinin baş-

kanlığında top]anarak proğ
ram ve hakemleri tesbit et-
miştir. 

PROGRAM 
100 serbest yüzme, 400 

serbest yüzme, 100 sırtüstü 

yüzme, 200 kurbağlama, 
1500 serbest yüzme, 4 zarb 
bayrak yarışı, 100 zarb 200 
zarb 100 Türk bayrak yarışı 
200 metre serbe yüzme, 4 
tek çift futalar mesafe 2000 
metre. Şarpiler: 6 deniz mili 
tul üzerinden müsabaka ya· 
pacaktır. 

HAKEMLER 
Bay Avni, binbaşı, main 

gurubu kumandanı Zühtü 
Akman: liman reisi, bay Av
ni binbaşı Adatepe kuman-

danı, bay Nazmi asteymen 
baş gurubtan, bay Süreyya 

binbaşı Dumlubunr kuman
danı, Sadi Agah K. S. K. 

Muzaffer Yedekçi Göztepe
den, Vasıf Altaydan, Sadık 
Demirspordan. 

Yüzme ve kürek musaba
kaları Güzelyalı iskelesinden 

saat dokuzda başlar. Şarpi 

yarışları öğleden sonra saat 
15 te Deniz sporları yurdun
da başldr. 

Atlama musabakaları gele
cek hafta Karşıyaka banyo-

larında yapılacaktır. Birinci
lik musabakalarına iştirak 

edecek idmancılaıın Bölgece 
müseccel olması şarttır. 

z ,. 

Deli Amerikalılara gene iş "Kanuna riayet 'lazımdır. g 
çıkti: Kentuki de Ovenslurg Kanunen yapılan bir idam 8oooc:>OC)O(llOOOOC:x>CJOClıo0C1""' 
kasabasına daha şimdiden için cellad veya hakimlere ~1ininıinicik ır 
10,000 ki<i toplanmıştır. bir günah yazılmaz!,, Ceva- Yirminci asrın ba.şlaO:st• 

Nevar? Bir panayır, bir hını vermişlerdir. Mamafi larında Meksikada b~r paıe· 
madam Klorsu endişe içinde- d b r g geçit resmi, bir küşad mera· pulu büyüklüğün e 1 rir 
dir ve: de f'a 

simi mi? Bu idam facıa sahnesini te çıkmıştı. Bugün beo· 
Hayır.. Bunlardan .hiç biri te saatçi Maurice ı<.e~c ad· 

ömrümün sonuna kadar unu· h 
Yok. Fakat Reni Bata ismin- biat "Jan Darkın tarı 1 "ı ar· 

tamıyacağımdan korkuyorum! ta 
de bir zenci idan edilecektir. h kitabı bir kart.po:,aııl•' 

demiştir. ı 
Bu halk bunun için toplan- Amerikada malum olduğu üze kasına kopye etınış. t(ıtt' 
maktadır. re Zencilere karşı büyük bir pertevsizle okunabiliyor· ,ur• 

Amma... diyeceksiniz ki nefret ve kin vardır. Bu postalın arkasında 27;/b•rf 
bir zenci idamı fevkalade bir küçük kasabaya bu mesele 11,198 kelime, so,9 
şey midir ki bu kadar mera- üzerine 10,000 kışiljk toplan- var. ,,y8siıııı 
lc:ı mucib oluyor. mış olması kasabanın bele- Eskiden bizde d~ .. 5tnııe 

Vakıa fevkalade degildir. diye müdürünü endişeye i bir pirinç tanesı . ~ j~li~ 
d d M

. ·..,.1pıC Fakat bu idamın ken ine düşürmüştür. Husule gelecek yazanlar var ı. ını .... 
mahsus bir husu~iyeti vardır. ani bir heyecan ile büyük rekoru bizde... ·İ 

k, d k k are~ 70 yaşında bir beyaz ka"- va alarm çıkmasın an ur- yalnız kalnıa Ç' )et 
dını ırzına geçtikten sonra tutmaktadır. Bunun için de edell 

h 1 · 9 d Trende seyahat 1, jS' 
öldürmekle ittiham olunan mey ane erın an sonra ı a~ 

k k l vagonda yalnız ka P1 .. b•t 
hu zenci Batiyi Şerif [mah- apatılmasına arar veri - d , .. 

terler. Hakikaten .. e Se1;iı 
tar] sıfatile beyaz bir kad·n miştir. ı 
kendi elile asacaktır. Ovemburg kasabasına bu şeydir, fakat güçtur. 1 ;şg• 

kadar seyircinin toplanması kişilik bir vagon nası 
İşte! daha şimdiden bu d' l' ? ıı seyyar satıcıların de hücu- e ı ır . terde 

küçük kasabaya 10,000 deli munu mucib olmuştur. Mey- Amerikah muharrır 
Amerikalıyı toplıyan sebeb ! hanelerin erkenden kapatıl- biri şu çareyi gösteriyor:deıı 

Mahalli kanununa göre, masana emir verilmiş olmakla - Sabahleyin er~~=t o· 
idam sabahleyin gün doğar- beraber, seyyar içki satıcı- · · · Fa~ vagona gırersınız. ılrsıl' 
ken ve halk önünde Şeıifin lan delı Amerikalıların ka- d dur turmaz, kapısın a cllf 
elile yapılması lazımdır. Ü· falarını tütsülemelerine mü- k Jdırır. " nuz. Yakanızı a ıcııd•' 
vemburg küçük kasabasının kemmelen yardım etmekte- kanızı kulaklarınıza cl•ıı 
Şerifi halen 43 yaşanda ve dırler. ]pııııı 
10 • - 17 yaşlarında dört ço- İkinci bir tedbir olmak geçırır, ı-ı açlarınızı. adirirsioiı· 

kaşlarınıza doğru ın . t•~'' 
C gy a malı'k Madam Florans civardaki Zencilerin geceleri · tıp " u Budala, sersem bır erice" 
Toms'ondur. Koca~ ının iki evlerinden çıkmaları ·yasak 

d'l · z ·1 b takınırsınız. Vagona J.ıpıfı 
s.;ne evvel ölmesile Şeriflik e ı mış ve encı ere u se- b ınuro .. 

· ·1 d d ı girmek isterse 0 t ,51oıS• kendisine !verilmiştir. yırcı er arasın a o aşmama- rda 1 

l · l mırıldanır, diş gıcı ı•Sıl'. 
Ş. d' k d b" 1 b' arı tavsıye o unmuştur. ım ıye a ar oy e ır _.;:...._

00
___ kadın girmek isterse.: . i~ı 

idam yapılmamıı,tır. Madam ıçı, ~ 
YanO"lnda konser yur, otur canımın e erl<e 

Kloras T om son, bu idam . ' ,..., c N 1 Italyanın meşhur bir ar- gözüm,, dersiniz ... k başııııı., 
hükD"ii hakkında civar pa- t 

l d 
tisti vardır: Güzel sesli Tito girt:r, ne kadın, et eders1 

pasların fikirlerini a m1ş ır; ha Schipo... Roma civarında rahat rahat seya 
bunlar ha mad: _,.,,.,.. büyük bir bahçe içinde ne-~~oiW 

fis bir köşk yaptırdı. Akra- 1 so0 ıı 
balarını. dostlarını topladı, halk y~tişti, yangd•~~ j ıaıs>' 

düler. itfaiye gel ıg 
yaz safası sürüyor... . b l ınadı. oi1 

Bayındırlık direktörlü~ünden : 
5000 lira 60 kuruş keşif bedelli lzmir-Çeşme yolunun 

6·1-300 - 8·1-0.7.0 kilometroları arasındaki şösenin esaslı 
onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlayacakları teminat 
ve ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 27-8-936 
perşembe günü saat 10 da il daimi encümenine gelmeleri 
ilan olunur. (2533) 

Bayındırlık direktörlüeünden : 
4895 lira 13 kuruş kesif bedelli lzmir-Torbal·-Tire yolu

nun 50-1-0.40 - 54-1-100 üncü kilometroları arasındaki şose
nin esaslı onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırla
yacaklrrı teminat vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 
27·8-936 per{embe günü saat 10 da il daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunu . (2531) 

Bayındı.-lık direktörlüğü den : 
616 lira 42 kuruş keşif bedelli Mersinli-Çamdibi yolunun 

l · 1-190 - 1·l·83~ nci kilometroları arasındaki şosenin esaslı 
onarılması 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlayacakları teminat 
ve ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci olan 27-8-936 
perşembe günü saat 10 da il daimi encümenine gelmeleri 
ılan olunur. (2532) 

ne olacak bilirmisiniz? Bü
tün polisler buraya gelecek 
hepinizi bir fare gibi kapana 
takacaklardır! Dedi. 

Bu sözlerin haydudlar üze
rinde mühim bir teysiri oldu; 
ve içlerinden birisi Z. R. üs
tüne yürümekte olan iki 
hayduda da: 

- Hele durun 
dedi. 

bari:alıru! 

Genç kadın bu muvaffo ki · 
yctten cesaret alarak: 

- Anladığıma göre bura
ya siz Elsgursu almak üzere 
geldiniz! pekala. İstediğiniz 
adamı alır ve gidersiniz! l:Sen 
bu işinize mani olmak fik
rinde değilim. 

Daireye pençereden ilk 
, girmiş olan haydud, genç 

detektife şüpheli şüpheli 
baktı, sonra: 

- Pekala, fakat size nasıl 
emin olabiliriz ! Senin Z. R . 
olduğunu ve bize ilam harb 
etmiş bulunduğunu biliyoruz! 
Dedi. 

Ehıgurs haydutların mer-
kezinden miidürlüğe getirdiği 

bu kadının Z. R. olduğunu 
anlayınca, mevkiinin müşkü
liilını düşünmüş, derin bir 
hayret içinde kalmıştı. Fakat 
vaziyetteki ani sükfıtten isti
fade ederek haydutlara: 

- Benden de ne istiyor
sunuz? Bu hareketlerin er 
veya geç sizi idama kadar 

götüreceğini bilmiyormusunuz? 
Diye sordu. 

iki baydud gülerek cevab 

Geçen gece gülüp eğlen- yapacak ış ~ a gelpıişıer ·ııİ 
dikten sonra, yattılar. Uyu- Beyhude mı bJ:IJet• 
d l l l Hayır itfaiyenin ıa. 'filo u ar ve te aş a uyandılar. ' içıo et 
kendilerini bahçeye attılar: boşa çıkarmaınak . 1<0P5 

Köşk yanıyordu.. Schipo onlara bı~. 
Uşaklar, komşular, civar 

1 
verdi, şarkı söyle •··· 1 

• J' 
Arsıulusal lzmir Fuarı goııı 
tesi riyasetinden ; 1<ad11' d:: 
1 - Paviyon satışı 25 ağustos 936 akşamına k 111urıı' 

vam edeceğinden bu tarihten sonra vuku bulaca I ti' 
atlar kabul edilmeyecektır. voıı İŞ e 1,. 

2 - Tutulmuş olan paviyonlar inşa ve dekoras. ıaıııs>~1. 
nin 29 ağust~s 936 akşamına kadar bitmiş o~ınad~ edilO' ~e 
Bu tarihten sonra hiç bir suretle inşa işine !Dusa taıııi"! ;~ 

3 - 30 ve 31 ağustos günleri paviyonlarıof ara iştı~,e 
eşya serimi işlerine tahsis edilmiş olmakla ~blere g 

' etmiş olan ekspozanların hazırlıklarını bu tarı .. dde' 
ikmal etm leri rica olunur. llll '°"c1re'' 

4 - Evler nde müsait yerleri olup fuarın de~a ev 4 ıı>a' 
tince pansiyon halinde kiraya vermek isteyenler~~ 05ıJo" 
lerile oda ve yatak adedi ve fiatlarını Fuar bur 59) racaat ederek kaydetmeleri ilan olunur. ( 

20 22, 24 MO 
' dOJ-

reYe 
verdiler: 1 adımlarla penÇ~ tar· fiıı 

- Adam sende .. Seni tut· yürümeğe başla 1 
J ~e e 

sakta tutmasakta bizi idam 
dıJOI p f 

Diğer iki h~~ği si>'" ,ıı 
edecekler. Bir insan iki defa kendilerine .,er 

1 
bir Ç~;dİ· 

ikam edilmez ya .. Dediler ! bezden mamul ~eÇ1 
11, 

Çetenin reisi olduğu anla
şılan bir havdud : 

- İleri! dedi Z. R. Bize 
zarar vermiyeceğini temin 
ediyor. Fazla durmağa arlık 
lüzum kalmamıştır. Zaten bu 

kadını alıb şefe götürmek 
hakkında elimizde bir emir 
de yoktur. Sözünde durmaz
sa sonunu kendisi düşünsün. 
Eğer küçük bir hareket ya
parsa, Sir Elsgursun beynini 
dağıtacağım. Haydi ileri! 

z. R. yi tutmak fizcrc ile
rilemiş olan iki baydud bu
nun üzerine fakat ihtiyatlı 

. . bnş1ııa "" polis amirınıo se efl ıl' 
. . . neden rJJ 

kohs amırı t ve JıJ· 
,_ verııe . ot" 

çük bir mu"a .. terıs> 1>' ıJe 
halefet eseri gos · dilci<\, 

h e)'1 r" 
Z R bu sn 11 ediY0 ı·,~ ... . k'b o 

tetkik ,,e ta 
1 

a ile ~ele 
. bocPb .. ,, . 

K .. "k bır ıııLJ ı.1' uçu d.t• .,ew 
h d d bir an "'et• e' 

ay u u fe b b'' 
k ha tle ·ıı edemiyecc llre . jtı1 
t bu s ııt'' , 

lirdi. Faka oliS ' seb' 
ket etmekle, p ıııO"'. ,ıı' 

ofa11 • .,, 
haydutlarla bİ)'etı 

k·ı ve 11l
8 ~') tının şe 1 ]<ll· ,.,, 

lamış ohJJ1Y3 c( ;v1''51 
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a· Karataş 
:S~SSB~~Eli~BtXIB 
~ m ı 

Fakir ve kimsesiz çocuklar 
için uarasız sünnet 

içki yurdu Ruhsar Hüsnü 
•• • 

muessesesı 
~d11 
~t ~-U! iki sınıftır. Birinci sınıf aylnız terzilikle iştigal 
oı,1'1 senede terzilik diploması verir. Birinci sınıftan 

~ti 'Y 
11 ar Kültür bakanlığıncada tasdik edilerek arzu 

"-•fa :rde Yurd açabilirler. ikinci sınıf tatbikCc>t sımfıdır. 
ı.. ·>· evanı ihtiyaridir. Bu sınıfta terzilik pratik şekilde 
"• . 

t k~~elc, makine derslerile Silka ve Fosfor boyaları ve 
b.y, ~rtnıa dersleride gösterilir. Yurdumuza devam 

~ildi 11 ~r sanatın bütün inceliklerini öğrenmekle bera · 
tak de kendi zevkine göre az masrafla cihazlarım 

~. ırnlarına varasıya kadar yapmak kabiliyetini elde 

•tne 
llı Yapılan musabakalarda altın madalya kazanao 
~ d'leçen sene 9 Eylul panayırında Halk Partisi pav
f,t 0~ Yapılan musabakada birinciliği kazanarak nati 

A nııştır. 
~ttt DREs 
. nı:: tranıvağ caddesi numara 332 Ruhsar Hüsnü 

u. Müracaat öğyele kadar 

128 Ağustos Cumaj 
~ Günü TAYYARE sineması senenin en güzel filmleriyle E j 

ı m · · · · k ı Eı ~ yenı mevsım ıçm apı arını açıyor. m 
~ Baştan başa yeniden tamir ve telvin edilmiş olan : ~ ~ 

'@jrr re s· E , ~ 1. ayya JDemaSJ ~I 
~ .. ~ ' 

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. 
i 22 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTİN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço· 
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

8 Ünümüzdeki mevsim için piyasada mevcüt en yükse~, l';] 1 

~ en büyük, en güzel filmleri tamamen angaje etnııştir. ti 1 ----------------------

~ E N jTarass Boulba-Mişel Strogo~I J[ O RD O 
~ Bunların arasındadır Bilhassa müteaddit RENKLi m 1 

~ filmler her kesi hayrete düşürecek güzelliktedirler. ~I Rakısı 
~ ~ I 
~ ~ 

! İlk program ••••••• ???? ~ k k d i (İKİ ŞAHESER FİLM) lı pe ya ın a 
amE~~~~~~~i~~~~ri~~~EBEEE~ c w.p YOR 

~~·~:~~~~~ ... 
•~nıir Yün Mensucatı J 
1-J Türk A. Sirkctinin ı~ 
l. aJkapınar Kumaş Fabrikasının 
•'le" . s Strn dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : )t 

-r•anı ~ S 
Zarif İ 

Ve Ucuzdur 1 
~ ~ Satış verleri ~ 

t}\ Ordonda 186 num;rada ŞARK HALI T. A. Ş. ı 
enıaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~;: 

e 
~ ~~~~~~"N~~ 

. ~,e.~rü beli öir!!~en 
~ili dı k 0 kul talebelerinden ikmali olanlar ile orta 

.lıit ' haztrlanmak istiyen gayet ehven şeraitle az 
lama . 

eii n ıçinde muvaffak etmek üzere çahştırıb 
~.. b tenıin ve taahbüd eder. 

a f urunu ·yağcılar sokak No. 1 ~ 

A~ Doktor 

crı.Şevki Uğur 
l}ah ·ı· \ ı ı hastalıklar mütehassısı 

.. l lly•llııı li 
'it\~ anıburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

~~ tec:~a~ d-..kuza kadar ve öğleden sonra birden 

BÜTÜN TÜRKİYE HALKI 

Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

"Türk çamaşır çividi'' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile ytkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. içinde çamaıır· 
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder . 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. 11 Türk çamqır çividi " 
suyun dibine çökmez bo a kuvveti piyasada satılan diğer 

Biivük tiibü J.1 kuruş ECNEBi MARKALI ve İSİMLİ çividlerden binkat hada ., 

M D S Ferı•d eczacıb&Şl iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ,, hediyelidir. 
• epO • Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 

Ş I• FA ECZANE S ı• diyeleri almak için çividin sarılı olan kiğıdlarından 10 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

~:t:t:t~~:t~~:t:t:t~:t)tü \•,. Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
tC ~ ı toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

; DOKTOR· ~ 9 Eylôl Baharat Deposu 
""" A K 1 T '\ Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 
fC • ema Onay ~\ ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, 
~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ bir çivid vardır bu da 

tc hastalıklar mütehassısı ~ "Türk çamaşır çivididir" 
t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t . . ~ . "!'!"!!!!!!!!~ 
4C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Mt ~~M~~~~ 
~ akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. >+ r(ll 

tablilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- " ,< , "'azarı Dikkate ~llth. trı dahi muayene ve tedavi eder. 
1 ~~ .tta111d:'1si : Beyler sokağı bay Memdubun 
~ter k 36 numaralı muayenebanesinda. 

1 
Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelen sair 'ti ~ ~ ,_ 

lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- )+ ~J . 
labrotu- sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )i ~ . . . . 

4C~~:ı;~~~~:ı;~~~~~~~>t ~ lzmır 6 ncı Arsıulusal Fuvarına ıştırak ı 
~lakı lraciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 

lrı, nıid~, barsak ve böbrek hastalıkları J 

' 
~.lÇenler ·bilir 
~ ttıi~· 
~ •ı.ır~~ hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~ltg te korunmasını temin edecek ancak 

\ı ~ı, kabadavı ve Billur 
Cll'Jdır. 

T E R Z I ~ edecek reklaın sever pavyon sahiplerine: 
E Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekoraıyon ve 8 

ehmet Z~kı• ~ Ele~tirik işlerini temiz, ve u~~z bir ~e~lde yapbrmak. 
r ~ ri aynı zamanda meotaatmızı gozetmck ıstıyorsanız: • 

" ti BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET B 
l{emflraltnnda Hükümet karşı1sında numara ~4 ~ E.ifoıVE NiYAZi OZAN ve arkadaşlanna lütfen il 

.H. b" d be · i · m müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 &I 
ıç ır )'Cr e şu sı yo (tur E & 

~ıılıı1lııAıtllllı:tmlnıa:~6ıılııA~·JlııılbfA*1aıaıdllııadııııtıdtı•dllllııı~1 ~E~E~~~~~~~~~ ~a~E~BR?ltlRll 

1 Ressam - Dekoratör t ~ 

1 Kadri Atama/ ~ı 
t lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden 1 
(f mezun muallim ve Dekorasyon mutabassısı u 

yapmak 3 Fuarda Yaptıracağınız 1: 
...i PAVVON iNŞAATI ~ 

--- 1 -0 arını yepyeni 
~~- • • 1 ~'l)'~t'"' .. ıstıyen er '\'t. b,, haı~Ulternnıel:surette akörd ettiı mek ve onları 
~ ~ ~t•tıb 80knıakj istiyenler matbaamıze müracaat 

'f,:~ •k:::·~. gelen kıymetli bir san'atkir rekJim 
: 359

3 
•çın yalız (175) kuruş alacakbr. 

• IU3lf. ' 11± tP DEKORASYON .. 
'! PLAN - RESİM D 1 ve bilumum tesi!"~ kabul eder • 

1 
il ADRES - «FUA~» PAVYON 48 • 
~ ~ • ......... ..ı ..... , .......... . 
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Büy .. k e muh
teşem bir 2"ece 

eğlentisi 
Şehrimizin en ferahlı ve 

en havadar bir yerinde bulu· 
nan Karşıyaka belediye sahil 
gazinosunda Hilaliabm~r şe
ref ve menfaatine fevkalade 
bir eğlence ve musiki gecesi 
tertip edilmiştir. 

Bu son derece mükemmel 
ruuzik ve san'at müsamere-
sinde en bü ük alaturka ve 
alafranga musikişir:aslarının 
yardımı temin t dildiği gibi 
tatlı ses ve munis tavurları 
ile bütüu Karş yaka ve iz. 
mir halkını teshireden sevimli 
ve değerli sanatkar bayan 
Fahire gerek alaturka ve ge
rek bu akşama mahsus yeni 
aJafranğa soloları ile oraya 
gelenlerde unutulmaz bir 
batıra yaşatat'aktır. 

Bu fevkalade gece eğlen
tisinde ehli hayvanat müreb· 
bisi bayan Şerifede terbiye 
edilmiş kopeklerine haruku
lade numaralar yaptıracaktır. 
Hem müstesna Lir gece ge
çirmek ve hem de en haym 
seven ve fedakar Hilaliah
ınerimize yardım etmek isti
yorsanız bu fırsatı kaçırma

yınız. 

Lise ve orta 
mektepler 

Lise ve orta mekteplere 
talebe kaydına başlanmıştır. 

Pazartesi, Çarşanba, Cumar
tesi günleri öğleye kadar 
mekteplere müracaat edilme
lidir. 

Et sarfiyatı 
artıyor 

Hazırlanan bir istatistiğe 
göre şehrimizde et sarfiyatı 
artmıştır. mezbaha varidatı
da fazlalık göslermektedi . 

fi'~ı::::r-:u::::+~ •·~~-.ı 

~ Yorulmadan ~ 
~ HÜKÜMET CADDESi ~ 
~ ŞEMSi HAKIK'°'T ~ 

~ Ucuzluk ~ 
~ sergisi i ~ 
~ Geziniz tuhafiyeye aid ~ 
~ her aradığınız malı ve her n 
~ malın bir çok çeşidlerini ~ 
tt bulursunuz. Ayni zamanda ~ 
U yorulmadan aldanmadan : 
~ pazarlıksız ve muhayyer ~ 
Ü alırsmıY.. ~ 
~~Jii,;;,,t:j( ·•~t:ı~~ 

İzmir Sic-il Ticaret Memur· 
luğundan: 

Kamil Görelli Ticaret 
un vanile İzmir de Kestane 
pazarında 81 numarada Un 
ve zahire üzerine Ticaret 
yapan Kamil Görelli'nin iş· 
bu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükiimlerine göre 
sicilin 1826 numarasına ka
yit ve tescil edildiği ilan 
olun.ur. (87) 

tftaJlmı Seıı J 

Çinde harp başladı 
--~~~~~~~~~~ .. ~~--~~~--~--~~ 

Kuangist kuvvetleri cenu-
antoyu işgal ettiler 

istanbul 22 (Özel) - Uzak 
şarktan gelen haberler Çio
de yeni ve büyük bir har
bin başlamak üzere olduğu
nu bildirmektedir. Söylendi
ğine göre Çan - Kay - Çek 
ile Kuangist generaller ara
sında yapılan uzlaşma görüş-

:lmelcri' muvaff. kiyetle neti- ı 
lenmemiştir. 

Santral Hevs gazetesinin 
verdiği malumata bakılırsa 

Kuangist kendisine verilen 
ültimatomu reddetmiştir. Ku
angist generallerine verdiği 
emirde, askeri hazırlıklara · 

büyük bir sür'atle devam 
edilmesini emretmiştir. 

Diğe taraftan Kantonun 
cenubi garbi sahillerine var
mak istiyen Kuangist kuv
vetlerinin Kantonu işgal et
miş olduklara haber veril
mektedir. 

00:>000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000 

Bule ri~tanda büyük bir ihti- ispanya ihtilali 
ıa . hazırlanıyor kral acele I - Baş tarafı 1 incide -

mete aleyhtar bir vaziyet 

Bulıraristana çağrıldı almışlardır. v .... 
İstanbul 21 - Sofyadan gelen haberlere göre Bulgaris- Guarnataya .?0~ru yuru-

tan' da vaziyet gittikçe karışmaktadır. Büyük bir ihtilalin · mekte olan hukumet kuv-
başlamasından korkuluyor. Roma'ya gitmek üzere Berlin'den vetleri bu vilayet dahilinde-
hareket eden Bulgar kralı, acele Bulgaristan'a çağrılmıştır. ki ileri yürüyüşlerine devam 
Kralın, derhal Sofya'ya döneceği duyulmuştur. Bu takdirde etmektedirler. 
b tün Bulgaristan'da örfi idarenir. ilan edilmesi ve Sobran- General DeJlano mukabe.: 
ya nıeclisinin feshi ile diktatörlük ilanı kuvvetle muhtemel- Iei bilmisille cevab verece-
dir. İhtilalin, ordu mensupları arasından çıkacagv ı haberleri K ğini ve anarya adalarının 
endişeyi arttırmaktadır. Zabitler arasında hareketler görül-
müştür. milliyetperverler elinde bu-

lunduklarını söylemişti ·. Ge
neral şunları ilave etmiştir: Macaristan da 

tadilini 
muahedenin 

istiyor 
Peşte 21 - Macar başvekilinin Kont Bellen, Avrupa faşist 

ve anti faşist diye ikiye ayrılacak olursa Macaristanın fa
şizmi tercih edeceğini, Macaristanın da Tiryonan muahedesi
nin tadilini isteyeceğ. ni söylemiştir. 

• 
n2i iz'ler üzüm alacaklar 

İstanbul 21 Ege mıntakasından mühim miktarda kuru 
üzüm almak ve İngiltere'ye sevketmek üzere İngiliz üzüm 
koopperatifi umumi katibi, buraya gelmiştir. Yakında İzmi
re gidecektir. 

İngil ere kralı Yunan kralı ile 
iki saat konuştu 

Korfo 21 Dün buraya gelen İngiltere kralı sekizinci Ed
vart büyük tezahüratla karşılanmıştır. 

Yunan kralı Y orgi, İngiltere kralım yatta karşılamış ve 
öğle yemeğini iki kral birlikte yemiştir. 

Kral Edvard, akşam üzeri karaya çıkmış ve Yunan kra-
lının malikanesine gitmiştir. Kral burada birkaç gün misa
fir kalacaktır. 

Roma 21 - Korfoya gelmiş olan İngiltere kralı ile Yunan 
kralı iki saatlık uzun bir konuşma yapmışlardır. 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~-

Rus 
Suikasdçıları 
- Baştarafı 1 incide -

Muhaı{emede tedhişçilerin 
Devlet bankasından 30 bin 
ruble almağa muvaffak ol
dukları ve bu parayı kendi 
teşkilatları mensublarma da
ğıttıkları meydana çıkmıştır. 

Müddeiumuminin bir sua-
line cevap v~ren Zinoviyef, 
Teroçiki ile Kamaufun bir 
müddet evvel öldürülen Ki-
rovun katlini tertip '!derek 
başında olduğunu itiraf et-
miştir. 

aliyede terfi 
Vilayetimiz defterdarlığı 

tahsilat mümeyizi Kadri Gök-
çe bir derece terfi ile Bursa 
vilayeti tahsilat şefliğine ta
yin edilmistir. 

Halk ve memurlarınm 

sevgisini toplamıya ve amir
lerinin teveccühünü kazan
mağa muvaffad: o muş ve bu 
sebeble ayrılış haberi tees
sürle karşılanmıştır. 

Yeni vazifesinde muvaffa
kiyetler dileriz. 

Mekteb 
Açarken 
-Baştarafı 1 incide

mekteblerden istifade edebil
meleri imkansız olacaktır.,, 

Okurumızın bu endişe 
ve şikayeti insaf ile düşilnü-
lürse hakikaten teslim ve 
itiraf olunur ki ilkmekteb 
mezunlarını evlerine, mahal
lelerine en yakın bir orta 
okuluna göndermek ve onla
rın böyle yakın mekteplere 
devamını temin etmek en 
makul, en emin ve her ci
hetten istifadeli ve esabetli 
bir hareket olur. 

Biz bu okuyucumuzun telaş 
ve endişesini pek yerinde 
bulmuyoruz. 

Çünkü T opaltından veya Ka
ra taşın bir tepesinden bir 
bir çocuğu şehrin içinde 
mektepler varken Karşıya

kaya göndermek isteyecek 
bir kararın alınabileceğine 

bir türlü aklımız ermiyor. 
Alakadar makamın bu hu-

susta, çocuk velilerini yatış
tıracak izahatta bulunma
sını istiyoruı. 

SıRRI SANLI 

- Elimizde bulunan kuv
vetler bu hafta içinde Mad
ridi işgal etmemize kafidir. 

Madrid 21 (A.A) - Ka
bine Cumhur reisinin baş
kanlığı altında toplanmıştır . 

Toplantıdan sonra Giral 
matbuata bu içtimaın vazi
yeti hakkında istişare için 
yapılmış olduğunu söylemiş
tir. 

Harbiye bakanı hükumet 
kuvvetlerinin Sierra Guadar
ramada asi mevzilerine mu
vaffakiyetli taarruzlar yap· 
tıklarım ve burada bir asi 
kolunu mağlüp ettiklerini 
söylemiştir. 

Asiler mühim miktarda 
harb levazımı bıra' mışlardır. 

Naval, Periel yakınları da 
asilerden tanıamile temizlen-

miştir. Sierra cephesinde 
asilsr ricata başlamışlardır. 

Paris, 22 - Almanyanın 
ispanya sahillerindeki filo
sunu arttırması endişe uyan· 

dırmaktadır. Fransanın sol 
gazeteleri Fransanın h~panya 
hadiselerine müdahale et
mesini istemektedider. Bu 

gazeteler ispanyada faşist 
bir hükümet kurulacak olur
sa Fransanın hayati menfa

atlerinin t . hlikeye gireceği
ni, bu faşist hükumetin Fran 
sa ile Fransız müstemleke
leri arasında büyük bir mani 
teşkil edeceğini yazmakta
dırlar. 

Asi kaynaklardan S?"elen 
haberlere göre asiler bu 
hafta i.,.inde Madridi işgal 

edeceklerdir. Asiler Madridi 
alır almaz bütün şehirde bü
yük katliam yapılacaktır. 
Madrıdde halk kendini mü-
dafaa için şimdiden barikat
lar yapmaktadır. 

..._.._..... ...... 
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Uzüm ve incir 

İlk postada 141.816 k:lo 
incir ve 599,979 kilo üzüm 
sevk edilmiştir. 

22AğUI~ 

·o' Asiler eski Rif mücahitlerı ' 
İsoanvaya gönderiyorlarJJJ1~. 

Nevyork Taymis muhabiri Abdülkerimin 19~6 ~jf 
bildiriyor: mağlup edilmesi üıerıne ııııı· 

ispanya hükumetine karşıiı ahalisi silahtan tecr!d ~ısrJJI 
isyan eden generaller vak- muş ve bunların hır giııııiŞ· 
tiyle İspanyollara karşı harp lspanyol ordusuna 
açan R\f halkını silahlamak- lerdi. 1 11 

buPfaro• 
ta ve ispanyaya göndermek- Son günlerde ,, allll'ş' 
tedirler, gönüllü yazılanlar çoS' ·ştir· 

Rif halkı meşhur kahra- sayıları 10,000 i geçlıJJI ,ıı· . . • sp 
man Abdülkerimin kuman- Rif cengaverlerınıP ııt• 
dası altında harp etmişler ya toprağına geçtikten ~o ~o· 
ve bir kPÇ İspanyol ordusu- nasıl hareket edecekle!J~r 
nu hezim'!te uğratmışlardı. layhkla tahmin oluna 

bı ı . 

milyoner= ölü yatıy~11 
~~~~~~~~~~-.. ~~~~~~~---Bir 

- Başta rafı 1 inci yüzde lı ,oı 
facianın cereyan ettiğine diieri giderdi. Dün 

8 ;ns-
delalet ediyordu. pek sinirliydi. Bütüıı ir 

k tın•" . Köşke koşuşmalar oldu. tahdemine yalnız ~. verÔ'• 
Kapı kapalı idi. Halk kapı- tediğini söyliyerek ızıPl ıııetıl 
yı kırdı ve içeri girdi. beni karşısına aldı. ç .. Jı~ 

B
. ,, .. 

Biraz evvel duyulan can- ıçın israr etti. ır d&Jğııııll 
hiraş sesler birdenbire ke- fev kalide sarhoş ol ,, ıııııl 
silmişti. içerisini dolaştılar hatırlıyorum. Ne yaP~'~şti~· 
her yeri boş buldular. Bir bilmez bir bale ge ~ bit 

. tsıı 
aralık sesler daha ince, ve Bir aralık ehemınıye b•şıı· 
daha titrek olarak tekrar mese'e için kuvgaya 8ttı' 
kulaklarına geldi. Derhal o- dık, onun bana şişeler dSıı 
istikameti tuttular. Bir oda- ğını biliyorum, fakat b~tiOl' 
nın önüne geldikleri zaman sonra kendimi k~.Y. pe~ 
kulaklarını kapıya dayadılar, ne olup, ne bittiguıı 
evet, sesler içerden geliyor- hatırlamıyorum. biif~ 
du. Kadının yüzünde .. iild0· 

Milyarder Conun karısı bir yara bulunduğu ~or J<ııf 
Katerinin sesi idi. · · d bır ııır lstıntak esd"asın a do"tor . 

Kapıyı kırdılar, gördükleri kere bayıl ı ve d•<!' 
manzara hepsini korku için- kad\Dın bir kaç gün te 
de bıraktı. odada sağlam ye lüzum gösterdiler· ıtıııd' 
hiç bir şey kalmamıştı ve h f za • Madam mu a 8 

her şey parça parça edil- bir hastaneye konuldU· 
mişti. ,, 

•tı* . ert~ 
Conun cesedi ortada u· 5evıŞ • 

Pozun yatıyordu. Bir kenar- Katerin kocası .ıdet s011 

evlenmiştir. Bir müo . 0tdı1' 
da güzelliği iie meşhur Ka- 'k' etresı d~ 
terin baygın bir halde inli- ra adamın 1 ı m 1>• 1 

yordu. ğu meydana çık~1~' bıtı'~ 
kocasını Sevdig- İ ıçtO A)ııJI 

Polisler Conun öldüğünü ,.. 
da göz yumnıuştıı~· ol'~ 

tesbit ettikten sonra madam k engııı "' 
Bradford'u ayılttılar. zamanda ço z ·rıS1 

111• .e 
Müstantik kadından şu kadının kocasının . şe> 

b .. le bır ·tı· 
ıfadeyi aldı: konmak için °Y 51ııJ ı 

1 - Kocam bütün gece içi· teşebbüs etmi~-~~~a _,/, 

I ~~C:J~0el0e0r~inoocxbxirK:iıocgce010ir0, OO'~lximM>CalCll 0v=~t 
Dil bayramı Teşviki saJ1

9 

"" pro2"ramı 
İstanbulda Dolmabahçe sara 

yında açılacak olan 3nü büyük 
Dil Kurultayı münasebetile 

24 Ağustos 936 Razartesi 
günü saat 13 de Halkevinde 
bir tören yapılacaktır. 

Törene Hatkevi müdürü 
Hüseyin Avni Ozanın bir 
söylevile başlanacaktır. 

İrfan Hazar eski ve yebi dil 
hakkında bir mukaye,se yapa-

caktır. Bayan e. Mukadder 
tarafından da bir söylev ve
rilecektir. 

Saat 14 de Dil Kurultayı 
açılma törenine aid söylevler 
radyodan dinlenecektir. Bu 
suretle <ie birinci günün 
törenine son verilecektir. 

Akşam Halkevi bahçesin
de umunıa aid olmak üzere 
(danslı açık hava konseri) 
verilecektir. 

Yeni Emniyet 
Müdürü 

Şehrimiz Emniyet müdür
lüğüne tayin edilen Kartal 
kaymakamı Saliheddin yarın 
utzmir,, vapuriyle şehrimize 
gelecektir. 

-k nunıı \f;~İ 
. teŞ 

1 
~ 

Ankara - Y ~111 
...-1'1 ~" 

. ıP 1 O"" sanayi kanunu ıç }(ao" ,, 
tetkikler bitnıiŞ ve tıf· l~, 
esasları hazırlanıPlŞ b'ş 

. b pdıt0 ıJ~ 
tisat vekaletı u tJ0ıJ11 JI 

• }<BP jfe 
teşviki sanayı girtı' t· 
himayesi altuıae e<I s'~:t• 
küçük sanatlar v teş~' ,,. 
1 . . h" ye ve ~ 
erının ıma d bİf ı1t· 

• 'p e ı.tıJD 
landarılma~ı ıçı JaıtıB" 
nun layihas~8~ 

İki ra~ib 
boksÖ~ eŞJJıı' 

·•·ı ın j•~ . . ·~ Boks aleıP111ı 11 • jJe 
C. f anıı• . i~ rakibi, 

bir111 • Demseydir, bİf j~1 

inde bil ıe 
Spor aleOl . Jtıı> 1 e 

k'bı o · e 
daima ra ı ·oıD 1 b'' .. ş• 'le 
maruf boksor, dele 

rnGc• e 
vermişler 'fJC • di1 

J ' 1 ·~ zırlanıyor ar. ·ııe r1' ,etı. 
dele ı ,,e .,, 

Ne müca 
1 
~9be' ~eı· 

soruyorsunuz· 1i1'1 ·deJI 
A°'e eıı' 

Birleşik ltitJ ~ el 
Cumuru Roz~e deıes•" ıi>'11 

pıucB arı ~e 
kazanması bo1'S "be ! 

B iki raıtib . ,er ~;ıe 
u ıı)'lll d•' 

set aleminde l ııııfl'' 
çalııuıağa baŞ • 


