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'"~ l<RA\LI EDVARD ~ k,,~1 28 (Öze)) - in-

' td~, 1 
Sarnajest Sekizin· 

~~I '#tdın bugünlerde ls-
t-1 ~b:,~tıniri ziyaret ed1.. -

İngiliz kralm•n gelet·ek 
hafta pazar günü yapılacak 
olan deniz yarışlarında bu
lunmaları ihtimali kuvvetli -

git 
1 tahakkuk etmek· 

k di~ 
~ e 1ai11 . Sa Majeste Sekizinci Ed-
~'-ı, tG:~ Edvard 4 Eylül vardın İstanbuldan ayrılacak-
~t~ttd'u lstanbulda bek· Jarı pazar günü akşamı Dol-

f :'•tad· ır. mabahçe sarayında bir veda 
ti ıltri A 
~ '>l.Ctkı tatürkün misa- balosu verilmesi muhtemel-
~,. n, kr "e lstanbulda dir. 
"ı-h•te alacaklardır. Sa Sekizinci Edvar iın kaldık-
1"' •tlf ~'" ". tttikleı~inci Edvardın ları müddetçe müzeleri, abi-
" dıı,,. rı arzu üzerine deleri ve camilerimizi ziyaret 

)ı •ne . 
~kt lllerasım yapıl- edecekleıi zannediliyor. 

ij it, 
- Sonu 4 üncüde -

~.. ~IOoOOc)()OftOCX>COOOOooooooooooooorıOOOOOOOOOOOO 

llıenılek ~t silahlanırken •• 
liuk·ı .. ______ _ 

1 <aten o·ene bir cihan harbının c '~ 
t~ı'~eteı arefesinde mi bulunuyoruz? 
4~ e, ''-~be bir göz gezdi- t Alman gazeteleri Hitler 
,~~llt ia l aşkı ve harb hükümetinin bütün bu hazır-
~· bn ' .. er, çok yerinde lıklarını milli emellere uygun 
,. )e ~~k bir telaş ve bularak bağırıyorlar: 

Aı' 'l'raı llşnıekten kendi- "Alman milleti, hiçbir za-
> -~ 1Yorlar 
•t~~ '11h le· • man istiklalini şu veya bu 
~ a11, .. ırnseyi dinlemi- devletin insafına, merhame-
L' a.-.. IOzd d . 
~~, •h,tı e ostca verı- tine medyun olmağa razı ola-
~/'l''k ara kulaklarını cak kadar varhğını kaybet-
~.: " 1)ar l!ıüteıııadiyen ai- mi• deg~ildir. Almanyanın 
"'·~-· 1 Ilı .. t y .~i Çai,ltu eıııadiyen as· istiklali, Alman milletinin 
~iı/'aı b •Yor ve müte- şeref ve namusu ancak Al-
\,~d1i1ı:ı1 ug~nkü kabına manyanın kuvvet ve aske-
L '~ fırs.tınıdunyaya ilan rine istinad edebilir. ,, 
°"ttı llıilth· kaçırnııyor ! 
~~ L~Gı:ı" .. ıı hazırlanışa Vasati Avrupa bu silah-

Qı 1
"" ıuJb )anma ve hazırlanma kasır-1 t unu mt s-

~ ;, 'ht~~Ya gibi gör- gası yetm yormuş gibi Rus -
~IJı '"••ı ş bazı sosya- Japon hadiseleri de birbiri11i 
~'t ~~ta·~ı· gazetecileri de takib etmeğe ve iki devlet 
~ t'ıı•a 'l'etlerini düşüne- arasında şiddetli protestolar 

~L tıtL Yel ıı k 
"' .. llQı artı senin teatisine başlandı. 
~~ ttı, .. ~0.' •eni., d aske- Hiç şüphe yok ki zaman, 

... ·~· t ~-~ ttl11ıi f •mamlaman eski zaman olsaydı, yani 
~ 'ta le 1 ır,, Diye ba milJetler umumi harb facia-

~~~. endi! · • 
-,ı'clıJ.r. ~rıııı al~ma· ıından kafi derecede ibret 

ahnıt olıalar~ı~ buıliae ka-

fs tanbul 29 (Özel) -İzmir 
panayırını açacak olan baş · 

vekilimiz !smet İnönü iktisad 
v~kiii Celal Baya la Lirlikte 

İzmire hareket edecektir. 
Hususi bir vapurla hareket 

.. 

edecek olan başvekil Pazar
tesi günü saat onda İzmirde 
bulunacaktır. 

BAŞVEKiLiN HEDiYESi 
Başvekil ismet lnönü bu 

gün tekrar Dünya Güreş 

Şampiyonu Yaşar Erkan'ı 

kabul ederek kendisine bir 

altm saat hediye etmiştir. 

Saatın üzerinde "ismet,, adı 
yazılıdır. 

Başvekil şehiı namına bir 

ev satın alınması için İstan
bul belediyesine İcab eden 
emirleri vermiştir. 

dar geçen vak'alar şimdiye 

kadar çoktan bir .harb çıka

rır ve cihanı kana boyaya
bilirdi. 

Bununla beraber bugünkü 
'aziyet yeni ve eski dünya 

diplomat ve gazetecilerinin 

ifadelerine göre geçen harb 

umuminin arefesini pek çok 
cihet ve noktadan andır· 
maktadır. 

işte bunun içindir ki her 
memleket hazırlanır, her 

devlet milli müdafaa bütçe
sine ye. i yeni rakamlar ilave 

ederken !lulh ve müsalemet
ten bahsediyor beyanat ve 

neşriyatı herkes herkes ma
nalı bir tebessüm ile karşı-

lamaktadır. Ve insaf ile dü · 
şüniUürse dudaklarda dolaıan 

bu manalı tebessümü çok 
görmemek lazım gelecektir. 

StRRI S~NLI 

llilli ..... -·----

lstanbul, 28 (Özel} - Is- • bastien divanı harbı, asi za
panya harbı kanlı bir şekil- •ı bitlerinden general Muslera 
de devam etmektedir. Dün ile beraber miralay Basel-
asiler hükiımetçilerin iki üç gayı idama mahkum etmiş, 
mevkii elde etmişlerse de karar infaz olunmuştur. 13 
hUkiimetçiler geri mevkiler- asi zabit te kurşuna dizilmiş· 
de tutunmağa muvaffak ol- tir. 
muşlardır. Fakat asiler bir- - Sonu 4 üncüde -
çok cephelerde yeni muvaf
fakıyetler kazanmıştır. 

Burgos : 8 (A.A) 
Gıbukovadaki hükumet mi
lisleri cebhesi tedrici surette 
milliyetciler tarafmdan ihata 
edilmektedir. Cervera krava
zörü Sensebastiyenin üstün
deki hükumete aid limanları 
bombardıman etmektedir. 
Hüki'ımetçilerin hava kuvvet
leri Madrid hükumetinin 
elinde bulunan yegine silah 
fabrikası olan Coleda silah 
ve mühimmat fabrikasını 
tahrip etmiştir. 

Gadarano cephesinde ko
münııtlerin üç tayyaresi dü· 
şürülmüştür. Üç taneıi de 

ihtilalcilere iltihak etmek üzere 
Madrid tayyare meydanından 
kaçmıştır. Dün saat 13 de 
milliyetcilerden mürekkeb bir 
kuvvet Karadoba eyaletin
deki PoJmadeli zabtetmiştir. 

Marksistler şiddetli bir 
mukavemet göstermişlerse de 
sonunda bozulub dağılmağa 

ve birçok ölü bırakarak bıra
karak kaçmağa mecbur ol· 
muşlardır. 

.Hendaye, 28 - S~D S.· 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~~~--~--~oooo~--~----------

Suiistimal Hastalığı 
R:":R ilkilik Basmahane karilerimizden bakkal Hiaeyia 
HU ve Muhiddin Necati izmasiyle bir mektub aldık. 

Bu karilerimiz,Basmahane suiistimalinden bahsetmekte, ıuiil 
timalcilerin miHetin parasını nasıl yediklerini anlatmakta Ye 
Devlet kasasından suiistimal yapanların cezalaruun artbnl· 
masanı istemektedirler. 

Suiistimal yeni inkılib Türkiyesine saltanat dawindea arta 
kalan ! ötü bir mirastır. ınpılib Türkiyesi suistimale ve ıaiia· 
timalcilere karşı açtığı devamlı ve şiddetli mlcadelelercle 
muvaffak olmuş ve bu kabil bidiıeleri imkan dereceıinde 
asgari haddine endirmiştir. 

Devlet hazinesini muhtelif eller ve muhtelif makamlar 
vesıtasile sıkı bir surette koot.-öl edilmekte ve fena yaradı· 
dılışlı mahlukların faaliyette bulunmalarına mani olmaktadır. 
Y aloız şurada burada arada sırada tasadüf edilen ıaiiati· 
mallerin de önünü almak için daha şiddetli kanuni btıldim· 
lerle bu istisnai hallerin de önüne geçilecektir. 

Kar:lerimiz de bunu istiyorlar· ve diyorlar ki: 
- Bu kabil adamlara bir iki senelik hapiı cezaıı klfi 

değildir. Bu adamlar hudud iiarici edilmeli ve en b&ylk 
cezalarla tecziye edilmelidirler. 

Halk böyle söyliyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR . 
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Yamanlar kızı 
Aşk ve Macera Romanı 

- 3 - Yazan: EROL TEKiN 

Genç kızın dudaklarında tatlı 
bir tebessüm dolaştı 

()ğle yemeğinden sonra tabii değişmeyi gören Ve-
istiraliat vakti gelir. Bu ıa- dahn gözlerinde bir ışık yan• 
manda pikesini kapanlar di. Fakat bir şey söylemeği 
doğruca kir çam gölgesinin doğru bulmadı: 
serinliğine iltica ederler. Ka- - Evet, dedi. Şimdi ye-
panan göz kap klar altında mekten sonra oynıyacağız:. 
binlerce hayal resmıgeçitle- *** 
rioi tamamlarlar, Nermin elindeki kağıdları 

Saat beş ... İşte Yamanlar sür'atle file etti: 
kampının dirilmeğe başladı· - Uvertür .. 
ğı au bu vakittir. Ya Kara - Pas .. 
göl yolunu yahutta "Gurup - Pas .. 
tepesi" diye anılan tümseği Ercümend: 
tercih ederler. liiJbassa bun- R-J 
larm içinden "Gurnp tepesi,, 
nıag~ra itibariyle fevkalade
dir. üneş sanki bu tepenin . ~ 

kat~UP.~' bütün hüztin dolu 
güzelJiğiy e batar •• 

Geae ... Yıldızlı, parlak bir 
ay altında ışıldayan Yaman
lar .. Daha aşağıda yer yer 
kuvvetli ampullerle donan· 
mış güzel İzmir,. 

Ağır bir tango ve Ya~an· 
lar kampının pisinde dönen 
yeşil, mor, kırmızı çiçekler ... 
Buralarda istirap bir kahka
ha; herkes birbiriyle arka
daıtır. 

Birdenbire çalan akşam 
kilhveaitııı çanı uyuşan vu
cutlara bir hareket verdi. 
Dağdan. dereden, tepeden 
en .n küme küme gurup ye
mek salonuna doldular. 

Ercümcnd dalgın .. gözleri 
Izmire takılmış sessij. sessiz 
yemeğini yiyordu. Onun bu 
hali arkadaşı Vedadın naza· 
rı dikkatini celbetti: 

Ercümend, dedi. Bu 
günltrde neye dalgınsın?. 

- Ben mi?. 
- Tabi.. Daha sualimin 

sana ait olduğunu ancak an
lıyabildin. Yoksa kamp sana 
yaramadı mı?. 

- Doğrusu ben de bunu 
dü ünüyorum! lzmire eneyim 
mi dersin?. 

-- Kendin bilirsin. 
Biraz düşündükten sonra 

kulağına birşey fısıldadı: 
- Şimdi poker oynamak 

istiyoruz Sen de gelirmisin?. 
- Kimlerle? 
- Ben, Ayten ve Nermin .. 

Sen de gelirsen tam dört 
kişi olacağız. 

Ercümend birden canlan
dı: 

- Hay hay şimdi mi?. 
Arkadaşındaki bu gayri 

Bir 
Gece e 

- o ans .. 
Diye cevap verdi. Elindeki 

kağıdları bir daha tetkik et
ti. Nihayet: 

- Beş misli.. 
Diye bağırdı. Genç kırın 

dudaklarında tatlı bir kbes
süm dolaştı: 

- Her zaman karş1ma siz 
çıkıyorcıb.1uz?. Neden?. Gö
rüyorsunuzki bugün çok şan
sım var. Bununla beraber 
beş mislinizi kabul edivorum. 

Yemek salonunun yanın
daki havuzun baŞmda oyna
yorlardı Etraflarına toplanan 
bir yığın kimsenin gözleri 
önünde kav ve fişler sür'atle 
bir yerden diğer yere akı· 
yordu. 

Nihayet Ercümendin aed 
işidildi ; 

- Kart?. 
- Servi.. 
- Bende iki kart. 
Maç çok heyecanlı olu

vordu. Seans Ercümentte 
bitecekti: 

- Rest,. 
Genç kız bu ikinci cevabı 

gene gülerek karşıladı. He
yecauh gözbebekler önünde 
kağıdını açarak: 

- Kabul, dedi. Kare as .• 
Neyiniz var?. 

Ercümend şiddetle ayağa 
kalkarak kartları masaya 
attı: 

- Bakabilirsiniz .. 
Vedad yerinden doğrularak 

mırıldadı: 

- Bu kadar da mahkum 
kağıt görmemiştim. Kare 
damı varmış .. 

*** 
Gecenin biri.. Serin bir 

rüzgar insanı iliklerine kadar 
donduruyor. Ay batalı daha 
yeni olmuş.. Yıld.zlar par
lak göğe işlenmiş bir sedef 
gibi .. 

( Arkası var) 

• 
cınaye 

••• ---~-- -U-----
Koı4ku \! e Heveca n l~oma nı _, 
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~sansörün en 1esi on saniyeden faz1a sürınedi 
Fakat bu küçük oda, de

mir bir oda idi ve Z. R. 
içeri girince odacık ken· 
diliğinden aşağı inmeğe baş• 
ladığını anladı. 

Demek ki bu, gizli bir 
asansör idi ve olomalikti. 

Hiç şübbesiz bu gizli ve 
otomatik asan!Ör, yer altın· 
daki gizli yola giden bir va· 
sıta idi. 

Z. R. ye yine kader ve 
tesadllf yardım etmlf de· 

mekti. 
Asansörün inmesi takri

ben on saniyeden fazla sür
medi. Asansör kendi ken· 
dine harekete geçtiği gibi 
yine kendi kendine durdu. 

Dedektif kaeın asansörün 
kapısını açtı, dışarıya doğ· 
ru bir göz; attı . Etrafında 

şüphe edecek birisi görme
diği için de hemen asaoıö· 
ril terketti. 

Çıkbğı yerde kuif bir 

f ftAlln• Seı I , 

Büyük tayyare bayramı 
yarın kutlıılancak 

OO:x>OOC>OOOOCK>OOOC:'°°-Of"""' 

1 DUNYADA I 
~Neler oluyor~ 
~~ 

Gözünün içinde ba}'; 
rak taşıyan general •. 

pıı>•" 
Takma gözler ya bri" Kara ve deniz ~ üdafa mız kadar, hava 

müdafaamızi da güve altına alııcağız •• 
şimdiye kadar Alman fa 

kalarıoa vergi idi. Jo• 
Fakat son zamanlarda p· 

gilizler ve Fransızlar da Y' 
30 Agustos Zafer bayramı ı kadar büyük bir kıymeti ve fiş verilmiştir. Bu fişler bay· 

ram günü kullanılacak ayni 30 Ağustosla 5 Eylül arasın- ehemmiyeti olduğunu yakın-
gün rozet da dağıtılacaktır. mağa başladılar. . zs· da büyük hava haftası ol•- dan bilen halkımız bu büyük 

Bayram günü Cumuriyet 
meydanında Atatürkün bey· 
keli önünde büyük merasim 
yapılacak, nutuklar söylene· 
cek ve askeri kat:ları bir 
geçit resmi yapacaktır. 

Haitili bir general bı; ~ri· 
zü kör olmuş, Fransız a o> 

rak devam edecektir. bayramı büyük bir heyecanla 
Türk h va kurumu Zafer kutlulıyacaktrr. 

kalarındı1n birine bir c• bayramı için büyük bir prog- Türk hava karumu tara-
göz sipariş etmiştir. 1.,t ram hazırlamıştır. Vatan mü· fı nden bütün esnafımıza ve 

1 • fa• dafaası İşinde tayyarenin ne nakil vasıtalarma kıymetli Cam göz ge mış, c• 
- tak•ll 

Portekizin 
nüfusu 

Almanyanın yeniden müs· 
temlike İ!ltemesi, ibtidai mad· 
deler yetiştiren müstemleke
Jerin, sanayii büyük ve bu 
maddelere ihtivacı ot~nlara 
yeniden taammimi davasın1 
ileri sürmesi Belçika ile Por
tPkizi endişeye düşürmüştür. 
Belçikanm sanavii ·leri oldu
R"u için, asıl tehlike sanayii 
hiç mertebesinde olun Porte· 
kiz müstemlekeleri için va

Gemide ihtilal 
çıktı 

Palis 27 -Kri~tof Klomn 
gemisinde Hükiimetci ve ih
tilalc1 tareflar arası11da bir 
çarp şma olmuştur. Tayfalar 
bir kHnm yolcuları apis et-

Dev olan cüce 
Bahrimubiti Atlaside hir 

balık var. Bu balık küçük-

ken yazı makinelerinin "0" 
harfi kadar bir şey. Fakat 

bGyüdükçe büyüyo~ büyil 
me!linin haddi yok, öyle 
büyGyor ki 250 kilo geliyor. 

adamcagız' bunu e . " fevkalade biddetleorrııt jş• 
fabrikaya şu telgrafı çe ııı 
tir: le· 

" G- .. - .. dekı' reP ozumun ıçın • beıı 
ler, hpanyol renklerı, .,., 

rı .. 
l?anyollan hiç sevme ' ~· _ ., rerı 
ederim Haiti bayragını . 
1 . . .. - medioıt:· ". 

Amerikan Museuın al m- erını goz;ume res · ıı.ÔI 
hunu~ için mfistemleke işini leri bu btalık üzerinde tet- Vatanpeaver genera!ı !ı cfo' 
bir nüfus işi St>kline !'ok- kikat yapıyorlar. gözünde milli renklerıyl 
mRğa çalışmakta ve Porte- taşıyormuş. 
kizJ,.~in sıtvanı havrPt bir *** 
şekilde arttığını iddia etmek Kiralık çiftlik 1 a ~ag"Ham <as 111. 
terıirfer. B-t- t k'IAt h J 1 ~ r_J o u un eş ı a 1, ayvan arı r a,. 

Lizlıonda tnpl;tnan Porte- '* Pariste bir panayı ,ısıı 
1 

'Ve hayvanların bir senelik de a ı 
Alma11 ar, müstt-mlekeleri, kiT mu~tf'mlel<a'İ (impı1rator- Bu panayırda bir ,,,. 

1 h h 1 - ) k f d M 01 iaşesi, asri kümesleri ve ta· .. 0 e ~ 

riddir. 

Alman arct ma !U!ll odkam- US?"U on eran!llm a . • var. Bu aslan bu. gu Ja"'" 
J ki A d 1 ti · · S J p · vnkları, 1150 dönüm arazisi As " ı a vrupa ev e erının yovera a azar ortegız nü- dar üç kişiyi yemıŞ· ~ ,urı· 
keyif ve hevesine, ihtiyaçla. fuqunun Sel'ede 80 bin dtre• 15 dönüm bağı, 15 dönüm y 
rını temine mah~us oldukları cesinde arttığını söylemiştir. b abçes;, hayvanat damlara sahibi hayvanı yere 1<afsS

1
' 

kanaatindedirler. Fakat ıngil- Bu miktar yalnnda 100 bine üç odalı bir e ' i olan ve İz- yor, a~zını açıyor ve 
tere veya Fransada müstem- varacakmış ! Hala Portf'kiz mirin 15 dakika haricinde oı sokuyor... i~" 
leke istemek manaıııızdar; bu- ve adalarında 7 milvon Por- bultJnan bu çiftlik kiralıktır. Halk bunu görn>~~i .,ıı· 
nun için de, bazı mfistemle· tekizli vardır ve 1864 tanberi Sütçülüğe, hayvan yetiştir- doluyor. Aslanın sabıparsl•' 
kelerin işe yaramıyan el •erde Brezilyaya tam bir milyon meğe pek müsait olan bu mara bittikten sonra bi' 
kalmamasını istemektedirler. Portekiz hicret f'tmiştir. rı avuç avuç topluyor, to'' çiftlik için mal sahibi ortak 

Portekizliler, birdenbire Portekiz bakanına göre, sonra daha kabul eden. Müracaat torbaya koyuyor, bl' 
fabrikalar yapacak, geniş nüfusu artan bu memlekete başına t 
harici bir ticaret temin ede- mevcud müstemlekeler az Çarşamba ve Cuma günleri bayı aslanın yanı rııb• 

Saat be<ı:ıte ı'dar .. banemı'ze rakıp gı'dı'yor, yatıuor, 
cek vaziyette değildirler, bile gelecektir! Y " 

yapılır. rahat uyuyor. 

~:Jt::.t~~~jt:Jt:>fı>*ı**~*=*::Jt:**:.t~:.t* ":;] mı 1lll!ııı!lıa,ımnı ttı6Aı& lGb.ı!!ıııılııl;ıılı ıt ı 1ııılıılııılı ılıdlı · 

1 ~!~n?M'!':ü~~ si~?3 : : 
Şimdiye kadar fzmirde görülmemiş müthiş bir 

1( )t €i 
~ BUGÜN )+ J İzmir arsıulusal 6 ancı fuarı müoasebetile 

SiRK 
t( Zafer bayramı ve sinemamızın 936-37 mevsimi ilk ti ta bütün dünyaca tanınmış büyük 

, ~ ması şerefine büyük program : 
f 

t( 1 -Bütün İzmir halkının büyük sabırsızlık ve heyecanla)t 41 
bekledıği Türkün şehametini tClrihe altın karflerJe yaz· ~ 

~dırdığı kahramanlık diyarı Montrö zafc:rindcn eveJ ve sonra)+ 

K ukefsi Sirki 
Fuarın ı esmi küşadından itibaren : 

M ç NAK E 
+<Türkçe sözlü hadisat filmi - Çanakkale-:fe ynpılan merasim 
t( 2 - Venedık arsıulusal film müsabakasında birinciliği= 

Klu efsi ·rki 
Husu.,i tr .. nle Köstenceye ve oradan 60~0 

hususi bir Tüfo vupurile İzmire gelecc:ktır. 

ihraz ederek Volbi kupasını kazanan 

Y A A L U ~ efsi Sirki btetif 

P V F • g 40 büyük vapurdan ibaret olup 100 adet JllU k"l" 
aula Vessely Reji illi orst :::1 ı r 

~ vahşi havvan, 4 tan beheri 12 tonlu fil, sslan 
8 

' ~'" Fiatlar: ao, 40, i)O, GO kuruştur uı bayvaPıar 
t( _ )!• ~ lanlar, ayılar, maymunlar vcsaır vahşi 
+( Seanslar: 3. 5. 7. akşanıları 9, 15 de Cumartesi tenzilatlı J<• ı <1i mürekkeptir. 
"< talebe matinesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar 11111'fl-l!JiliJ/ 
cgt~~ u ~,,:~ ~ a ~'11 ,. , . ı-ı'i~1',p~· 

1 karanlık hüküm sürüyordu . 
Ellerile tuttuğu dıvaı ların 

ve yerin ıslak denecek ka
dar rutubetli olmaları, Z. R . 
ye oldukça derin bir yeraltı 
dehlizlerinde olduğunu an· 
lattı. Cebinden çıkardığı 
küçük elektrik fenerini 
yakı. 

" Çelik sinirli kadın ,, dar 
ve uzun yeraltı dehlislerinde 
seri ndımlarln ilerlcmeğe 
başladı! Falrnt birden durdu; 
ta uzaklarda, lcaranlıklar 
içinde titrek bir ziya göt fö.:
dü! Ziyanın geldiği tarafa 
doğru ilerledi. 

Burası küçük bir oda idi. 
içinde küçük bir masadan 
başka bir fey yoktu. işte bu 
masanın üzerinde iki uıum 
dikilmit yanmakhi iclj. 

---------------------- ıc1u· 'ftı· 
Odayn biraz daha dikkat- Z. R. Tekrar ayakları üze- ayak sesleri duyu · 11itıı''ıe· . erı ,, ce 

laca bakınca, z. R. dipte rinc bırakıldığı vakit, kendi- dan birisi dah~_'çdürDP dl"~ 
parlak ve küçük bir sandık sini büyük bir odada buldu. Z. R. Başını don ,,.,ısdU'~ 
gördü. Bu oda tenha v. boş değildi, rıiu kim olduğur>U "10 d~' 

Z R b 1 d h. b' · b' k it kta h d · d. V polis · ol e . . u oc a a ıç ır genış ır o u , ma u ıste ı. e ·rıoıŞ dO ' 
kimsenin mevcud olmadıg" ına zebani surath herif oturu- Smifin içeriye gı 11ör 

·ıe 11 
• 

emin olunca, içeriy girdi, yordu. ğunu hayret 1 
fl)jll 

ilk iş olmnk iizere parlak Haydutların şefi olan bu anladı. berif S ve 
sandığı tutmak oldu. Fakat zebani suratlı herif, genç Zebani suratlı fırl11d1 • 
bu anda iki kişinin gizli bir kıza: görünce yerinderJ tirdi' 
yerd n üzüerine atılarak el Z. R. dedi. Doğrusu cesa• adamlarına : u gt ,i~e· 
ve ayaklama sarıldıklarını ret ve meharetini takdır ve - Sade buPuııı se" ,.,.el' 

b "artlı· . iJJ .,,1 ' 
gördü. tebrikten kendimi alamnm. niz ? Diye ag b rb ıÇ efe, 

Z. R. bu meçhul mutaar· Fakat seni uğ bırakmıyaca· buraya bizimle ~ıı t/e ~,,,~ 
1 k · · b .. · 'b. k. mı·ş olan polisle'11 1·tı' . 0 

Je' ruz ara mu avemet ıçın ütun ğım, senın gı ı ze ı ve ce- 0 ° 
kuvvetini sarfetti? Fakat sur bir düşmanı sağ bırak- rıtaın ölü vcY•getiri0'

1
' it 

kendisini tutan adamlar cid- mak benim işime hiç gelmez. 'hepsini beı>a geld' 
den kuvvetli idiler. Bunun Zaten usulümüz; işlerimize medim mi? 1ııd•" .,ııi: 
için mukavemeti beş para karışanları öldüı mektir. Sen Smit'in ark0 ~,r:ı bl"''~ 
etmedi! Kendisini Jdı ar ve de öleceksin !.. olan haydudtAr1'"1 
ıötilıdliJcrt Bu ı~rada dııarıdan ıllr'atlı 
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orfinle 
ıldıran 

me~~~aattsms~~as~mt!l: 

~ TAYYARE sineması TE~~;pN ~ 
E BUGÜN ~ 

Karataş 

~dam 
r•ql;".~~---· 

. K~MANTINALI 

~ · Birinci büyük proğram ~ 

~ Dınarlı - Cim Londos m M m 
~ Arasındaki heyecanlı maç E 
~ Ayrıce iki şaheser filim ~ 

~ı p·h t.] ~ - arıs ayatı tiJ 
li1 Fransızca sözlü ve şarkılı ~ 
~ ~. ~ Maks Derly ve Conchita Montenegro ~ 
~ ~ 
E 2 - Güldüren gözler ~ ~ -3-

ilnın kapısı vurulduğu za-
o. i~an yüreğim küt etti 

~ Gbırley Temple (Şirley Templ) ~ 
~ Büyüklerin küçüklerin sevdikleri altı yaşındaki yıldızın ~ 
~ çok nefis bir filmi ~ 

,lk İçin:eceyi bınbir hlr
qıq_ ~ad e geçirdim .. sa
ıGk bi ar uyuyamadım. en 
' ~ h Pıtırda duysam 

1ııı_~h a geliyor! 
~" htag-ı . . d 

lıtı 10rdu n ıçın e doğ-
\ ddt b,:·· en hafif bir 

1 
il.. l., ı çileden Çlkan· 

lj_ 0ut~ 
~k Sab ~tı asabım geril· 
s~ tirtlt:d~ kadar gözüme! 

~- ~b•hı ı. 
~~ b tyin k 
~t\ 'tıtrt k alktığ1m za· 
tt, %. aıan gibi ağır
~ G~ce Aynada kendimi 

~~lıtaı., ~eta kendimdeu 
tı.'HiQı,, ır gecede criyib 

... ~ttı 
''dt 'ak·t J>ıtırt ; geçtikten sonra 
~ Utk~d•r başladı. Her 

tdı. an kalkmış o!a · 
~i~ 1-ı. l', liernen yüıümü 
l\ btkı 'andım. Ve Mar
"lft eme - b tıın k ge aşlad m .. 

,,.. apısı vuruldugv u 
tt ı\lreğj 
, ~llJ,. in küt etti. 

~ Cir . .' 
~diıta. 

ile 0~•rgrit elinde bir 
~il' '>a girdi. 
&o Jur. 

'~ 11iur. 
~ '•ıt. 
, ._i? geceyi iyi geçir-

C6ı" 
ı~ t Y -~fite uyku girmedi. 

o•llııı b mı yadırgadı-
~tti
L.' ta · derin · • 
'<tıj., 'ıt t ıçımi çektim .. 
t "t ep · · t~ı bırak ısıyı masanın 
s, ... · ler tı. ç .. t 
,ıı 'Ya· ay. su • 

~ti ~da h g~ getirmişti. 
lııı; ""ı . 

~~ 'ard nıavı ipek bir 
ı. ı. 

t otce . 
\ıı.ı Qİle rıırı 

~
t. Çiled en uslu adam 
c,k en çıkartacak 

' \rü ' 
• L Yttctıi 

1
. C•1dunpa kanı 

~t ~teı ş ık 'b . l 4 "et ı lıyar arı 
~~ tk1;>lt .. e getirecek ka

'" b• 
~ doıR lrşl'ydi. Genç 

t ~ '"'· b '-n ve yuvar lak 't 1 tllt b ~·-i ~ıtlllld eyaz ensesi, 
~-~ ltı~\tj . e göğüs bu 
k)a,'" k1\trıPeklığıd açılıp 
A ' ınt J 

L "I) ; ıııa;ı 1 arı arasında 
' 'u tıı b l 
1. ' b~dcı k ayı hyordu. 
-'~: ıt oyu · 
~ -ı- k tetlık rnavı at-
\,,. '"cıtı vardı. Gii-. 'il' arın 1 1~ t';ıJı a Jenzeyen 
~ı de ıta'aYaldar bu ter-
f\ )1;> d eta 1 
s-~ ; u. ace e acele 

\ '' o,_ d ~~t~ 'İilJü oya baştan 
~ 11tıduttı nı. Ondan son-

\ 'y tttı. ' O sualini 

~ ?'~ktanı 
~~· 1 rahatsız ol-
~~ 'Yıı- I 
,, 'tl., 8 

tet.. '1 e • L · '11la vın içinde , etti-· . 
lL'~ b· tdtrk gınız havayı 
·~, tr en k k 
r- t \ı Yat k up uru 
~ ~~~ )ku ~ ta insanın 

t '11 ı. gıtcr . 
~~idi ~•ı. llrıJ nu hiç ? 
~ ">. '~ttr ._ aınanıazhk· 
~,·ta... ttd• '" bir k hk ':~, ~ a a• 

\\, .. Qtlltd 

"lt 'ltı u,E bacak ba
' lckJiğf diz 

kapaklarına kadar açılmıştı. 
Bu kadın adeta beni çıldırt

mak için elinden gelen her 
şeyi yapıyordu .. 

Ne oldu bilmiyorum. Bir
denbire gendimden geçtim. 
boynuna sarılıverdim. 

- Ne yapıyorsun?. 
Diyor kollarımın arasında 

çırpınarak kurtulmak istiyor· 
du. Fakat haykırmıyordu. 

epiycc itiştik kakıştık. bu 

~ FIATLAR: 30 40 50 KURUSTUR m 
fiEEM~S~t!l~~~!~~gg~~8~~~~ms~~E~ 
~~~~~~~ ~M~M~~~ 
~ E 

-~il.azarı Dikkate& 
~ . ~ 
~ Izmir 6 ne Arsıul usal Fuvarına İştirak ~ 
~ edecek reklaın sever pavyon sahiplerine: ~ 
E Pavyonun uzun Bo> a, Yazı, Resim, Dekorasyon ve f!l 
~~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak E 
~ ayni zamanda mentaahmzı gözetmek İ5tiyorsanız: ~ 
fi BALCILARDA NO: 121 de BOYA TiCARET ~ 
a E'"'lı~VE NiYAZi OZAN ve arkadaşlarına lütfen ~ 
E müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 ~ 
~ ~ 
~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 
~~ Bana kızmamışti .. Hatta: ~ 

- S ni seviyorum .. Bekle ~ 

esnada kahvaltı tepsisi bü
yük bir şangırtı ile devrildi. 
Dışarıda ayak sesleri duyul
mağa başladı. Ve elimden 
kurtuldu . 

b l ~ u gece ge eceğim.. ~ 

Dedi. ~j 
Kulaklarıma inanamadım. ~ 
- Doğru ınu söyliyorsun. ~ 
- Bu gece.. On ikiden ~ 

sonra... ~ 
- Seni muha~kak surette ~ 

~ bekliyeceg· im.. ~ 
~"' 

( Arkası var) ~ 
~~~~~~======~~~ı~' 

Musiki 
meftunlarına 

m 
~ 
~ 
~ 

Akord edilmemiş bir piya- ~ 
no kulakları tırmalar onun ~ 

~ 
için musiki sevenler bozuk ~ 
ve jyi akord edilmemiş piya- ~ 

noları gö mek bile istemez- ~ 
ler. Bozuk ve akordsuz ~ 

~ piyanolarmızı yep yeni bir ~ 

tübü 15 kuruş 
hale sokmak istiyorsanız ~ 
veyahud biyano almak veya • "" 
satmak arzusunda iseniz Al· ~M 
sancakta Mes•udiye cadd'!- ~ • 
sinde (49) numaralı eve mü- ~ 
racaat ediniz. ~ 

Büyük 

Depo S. 
ŞİFA 

Ferid eczacıbaşı 
ECZANESİ 

Yusuf Riza 
Okulu 

Eski J)arüJirfan 
Memleketimizin en eski 

bir hususi okuludur. Ana ve 
İlk kısımları havidir. Ana 
kısmı 4. 5, 6 yaşındaki ço
" ukları kabul eder. Okul, 
en yeni usullerle çocukları 

hayata ve Orta okul tahsi· 
line hazırlar .. 

Fransızca dili ilk kısmın 
iltinci sınıfından başlar. 

Her iki kısma öğrenci 

l<aydına 1 Eylul tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : saat 
dokuzdan onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi. No. 76. 
Tel fon : 2914 

•• 
Uç bayan 
aranıyor 

Fuarda satış işini idere 
edebilecek üç bayana ihti
yaç vardır. Talihlerin matba· 
amııa sabah dokuzdan on 
ikiye kadar müracaatları. 

1-3 

~ 
1 

~ 
~~:A::A::l!:t:l!~:ld: 

DO TOR 
v 

\ 

~ o y · • • 
'' Bakteriyolog ve bulaşık, saJğ:n n· 

;c hru>tahklar n1ütehassıs1 »· 
.t( Basmahane istasyonu knrşısındaki Dibek sokak başın· ~ 
+< da 30 sayılı ev ve muayenehaneainde sabah saat 8 den ~ 
it( akşam saat 6 ya kadar hastalanm kabul eder. )it 
.!j Müracaat eden b staJara yapılması laıımgeleo sair ~ 
~ tahlilit ve mikros rnpik muayeneleri ile veremli basta- '1 
+c laı-s yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )+ 
tC sinde munt zaman )'apıhr. Telefon: 4115 )+ 
N ~ 
t(~:V:l$~:V: ~~~l$'i~'l=~~~~:W:~:W:>t 

Zengin kişesi 
"fürk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükümet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

-zENGIN KIŞESI 

Biçki yurdu Ruhsar Hüsnü 
•• • 

muessesesı 
Yurdumuz -iki sınıftır. Birinci sınıf aylnız terzilikle ittigaJ 

eder ve bir senede terzilik diploması verir. Birinci sınıftan 
mezun olanlar Kiiltür bakanlığıncada tasdik edilerek arzu 
ettikleri yerde yurd açabilirler. ikinci sınıf tatbikat sınıfıdır. 
Bu sınıfa devam ihtiyaridir. Bu sınıfta terzilik pratik şekilde 
ilerletilir. 

Sun•i çiçek. makine derslerile Silka ve Fosfor boyaları ve 
kadife kabartma dersleride gösterilir. Yurdumuza de•am 
eden bayanlar sanatın bütün inceliklerini öğrenmekle bera
ber kendi elile kendi zevkine göre az masrafla cihazlarını 
karyola takımlarına varasıya kadar yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 

Her sene yapılan musabakalarda altın madalya kazanaD 
yurdumuz geçen sene 9 Eylül panayırında Halk Partisi pav
yonuuda da yapılan musabakada birinciliği kazanarak oati 
mükafat olmıştır. 

ADRES 
Karataş tramvağ 

biçki yurdu. 
caddesi numara 332 Ruhsar Hliınl 
Müracaat öğyele kadar 

BÜTÜN TÜRKİYE HALKI 

Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

" Türk çamaşır çividi'' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 

. beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaf1r· 
ları harab edecek muz.ir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini :nuhafaza eder. 

Bu çivid ile ylkanmıyan çamaşırlar beyaılığıoı kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaıır ~ivic:li " 
suyun dibine çökmez bova kuvveti piyasada satılan diier 
ECNEBİ MARKALI ve İSİMLİ çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk Çamaşır çividi ., bediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. Hea 
diyeleri almak için çivi din sarılı olan kiğıdlarından 1 O 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlü malüınat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

9 Eylôl Baharat Deposu 
Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türki)·e kadınlarının kullandığı yalım. 
bir çivid vardır bu da 

,, Türk çamaşır çivididir " 
41C:rdf\:.a.""W.:C.:.1o1 ""'<UC~~..a-w ~ r a '.!2!!lııir 

.. Doktor 

M. Şevki Uğur 
Dahili hastalıklar n1ütehassısı • 

Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Haıtalanaı 
her sabah saat d-.. :rnza kadar ve öğleden sonra birden 
itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
varı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. 

[ Akciğer. karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
kalb hastalıkları, mide. barsak ve böbrek hastalıkları } 

RZI 

ehmet Z ki 
Kenıeralt nda Hükümet karş,sında. numara 24 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
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70 milyon kadın bütün ÖOI 
lerince kocasız kalmai• 

mahkum imişler •"' 
Yanşlar 

Atlama ve şarpi 
bi rincUikleri 

Pazar f6ntl Kar11yaka 
'-'1olaruıda yapıhyor. 

6 Eyl61 Pazar günü laci
r•lbacla bı,ok deDiz eilea
cel~ 1•pılacaktır. 

Habeşliler Adis-Ababaya1 

bir hücum yaptılar 

Bir istatistikte dünya yü- Romanya, Kanada, ft 
zündeki birçok memleketler- tralya imiı. .. 
de kadınların erkeklerden Ve küremiz nıe,.... ~ 
fazla olduklarını öğrendik. milyar erkeğe kart' "'J ti 
Mesela Rusyada yüz erkeğe ~ 
mukab 1 138 kadın varmış, yar yetmiş milyon 
Fransada ve Amerikada bu mıı. A 
nisbet yüzde yüz ona kadar Demek ki biltila / 

Limon 
ucuz!uyor 

'{ürkiye • İtalya ticaret 
anl.ymasının temdidi üzerine 
lzmir pmrllk anbarlarında 
'bulunan ve uzun zamandan• 

beri çakaralmj:~, lim'Jnlar 
piya~,. çıkar hr. Birkaç 
gün içinde piya .. da limon 
buhNDı lralmıyacakbr. 

•• 
Odemişte bir 

cinayet 
Ôdemitin kaseler köyiinde 

Mehmed o;ıu Hüseyinle Ah
med oğla Halid arasında 
kavga çıkmıf, Halid ta ban· 
caaını ateş ederek Hüseyinf 
bat ndan yaralamıt ve öldür· 
müıtür: Katil tutulmuştur. 

Talebe yurdu 
l' urd faaliyete geçti 

tcJ,lebe kadrosu 
genişletiJdi 

'f•lebe yurdu clııandan 
gelen ~uldanmıza bir ba-
nma mlle11eseai olduğu ka
dar '!Hmleketin kimaeıiz ve 
fakir yavrulannı da aineıin· 
de· toplayaralC yarına yetiı
tlrmektedir. Yurdun verimli 
faaliyetinde bu sene daha 
bariz bir Çoğahı belireceji
ae tilphe et.niyoruz. 

Yaralaııma 
Blrinci Kordon'da Sümer .. 

gazinosunda keresteci Arif, 
gazinoda oturan kadınlardan 
Gülfem'i birlikte götürmek 
iıtemiı ve kadının gitmeme
si ilıerin kızarak çakı ile 
bef yerinden yaralamıtbr. 
Arif zabıtaca tutulmuıtur. 

Dogum 
Defterdarlık tabsilit fefi 

Kadri Gikçenin bir kız ço
cup dllnyaya geldiğini ha
ber aldık. Yeni yavruya 
uzan 6m0rler ve saadetle ve 
anaeaiae sıhhat ve afiyet 
dileriı. 

fi 

? •• 
1 Eylüld.e 

1 Ne olacak? 1 
• fiBB r.EiıR *. • 
İstanbul Şehir 

Tiyatrosu 
1 Eylül 1936 lzmir Fuarın

da Operet temıitlerine bat· 
byor. 

BiRiNCi GECE OPERET 

Deli dolu 
3 Perde 

MOZIK 'BALE 
FIA TLAR: Numaralı yer· 

ler 100, Birinci mevki 75, 
ikinci mevki 50, 0ç&nc6 
~vkj 30 kuruttur. 
- 'BltETLER: Saat 16 ua 
IOIU'a ElbamraCla •Jıhr. 

iniyormuı. evlenseler yine yetd'~ 
tiunun aksi yalnız üç mem- yon kadın açıkta 

lekette mevcutmuı, onlar da mıf... Müthiı rakk .... 

Adis - Ababa 28 - Habet muhariplerinden 1500 kiti çete baJ!nde dün Adis·Ababanın 
cenubunda kain tayyare meydanına hücuı.n etmişlerdir. Somali. kıtaları ve bazı 
balyan kuvvetleri tarafından karıılanmıılardır. Bu müsademede Habeşler 200 maktul bı· 
rakarak geri Ç'!kilmişlerdir. ---- --------- ı:::::ı -------

İtalyanların zayiatı 20 kadar maktulden mürekkeptir. 
lstanbul 28 · - Paris'ten gelen haberler~ göre llabeşistan•ın b~rçok yerlerinde yağmur 

mevıimi devam etmekte olduğundan kıyamlar baılamışhr. 
~~~~~~~~----~~~~oo .. oo.~~~~----~~--~--------

N i hay et Nöyyi muahede-
sini de yırtacaklarmış .. 
Prağ 28 - Macar hükümet naibi Amiral Horti'nin HitJerJe ve Avusturya Başvekili 

Şuşnİk ile yaptığı mülakatlarla, Bulgar kralanın ltalya ve Bertine yaptığı seyahatlerin Nö yi 
muahedesinin feshi işite aJikadar olduğu anlaşılmaktadır. Küçük iti.af konferansında bu 
mesele etrafanda mühim kararlar a!macakhr. 

~~~~--~~~~--~--~-aa..aa~----~--~~~------------

Dil kurultayında tezlerin 
okunması bitti 

İstanbul 18 (Ôzel) - Büyük Dil kuıultayı çalışmalarına 
devam etmektedir. Kurultayda tezlerin okunması nihayet 
bulmuştur. Yani tezler çok mühim ilmi esaslara dayanmak· 
tadır. 

Kurultay Pazartesi günü son toplatunnı yapacak ve me
saisine nihayet verecektir. Dünkü ictimaad profesör· Agop 
Di' açarın bir saat 40 dakıka süren tezi bilyiik alaka uyan· 
dırmışhr. 

Jauonlar lstanbula ·maça 
davet edilecek •• 

lıtanbul, 28 - Sofya ve Belgrada gelecek olan Japon 
Milli futbol takımıoı;ı lıtanbula davet edılmeai dütünül-
mektedir. 

Bulgaristan büyük askeri 
manevralar yapıyor 

lstanbul 28 - Bugün Bul5aristanın V arna ıchrinde baş• 
hyan büyük Bulgar askeri manevralarma V arna ve Burgaz 
farkaları iştirik etmittir. Bu fırkadan bili denizden hücum 
etme-k1 diğeri de deniz ien yapılan baskını durdurmak, ıehri 
müdafaa etmek vazifesiyle mükelleftir. 

Manevralarda Bulgar deniz filosu ile Bulgar askeri erkioı 
ve yüksek rütbeli Bulgar zabitleri de iştirak etmitlerdir, 
Harbiye nazırı manevralarda bat haııemlik vazifesini gör
mektedir. 

Türkiye - İran -Afgaı:.isn ara
sında birrŞark misakı mı? 

lstanbnl 28 - Türkiye, lran, lran ve Afganistan arasında 
bir Şark misakı imzalanacağı ve bunun i5in de dört devlet 
Hariciye Nazırlarının Bağdad'da tolanacak:arı haber veril
mektedir. 
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lnıriliz kralı 
-Baıtarah l incide

Sekizinci Edvardın lıtanbula 
d6nnınnde Çanakkale mezar 
hldarile l:ımir şehrini ziyaret 
etmeli muhtemeldir. 
lngiliz kralını 'l ürkiye Cum· 

buriyeti namın general F ah-
reddin Altay Türk sularanda 
bir torpido ile kartılayacak
lardır. 

Atina 28 - Dalmaçya sa
hillerinde seyahatta bulunan 
Dlik ve Düteı dü Keot bu 
gilnlerde Y uaaniıtana gele· 

ceklerdir Düşes Yunan hane
danından Prens Nikolanın 
kızıdır, Bu itibarla Yunanis-
tanda kendisine pek parlak 
bilsntl kabul gösterilecektir. 

Atina 28 - Kral IL.kizincl 
Edvard bu ıabah Yunan 
Baıvekili Metak1aı ve Atina 
belediye rei•ini kabul etmiı· 
tir. Kral YunıDiıtu balkınıa 

Yalanmış! 
Moskova 28 - Stalinin 

" Harb, önüne geçilmez bir 
kuvvet oldu, Beklediğiniz 
zaman bu zamandır. Bütün 
vatan vazifenizi b ~kliyor. ,, 
Şeklinde Radyoda bir nutuk 
söyledikleri haberi Tas Ajan· 
sı tarafından tekzib edilmek
tedir. Bu haber bir İngiliz 
gazetesi tarafından uydurul
muştur. 

Yunanistan'da 
et meselesi 
Türkofis Atina şubesinden 

lzmir şubesine gelen oir ya
' ıda döviz tasarrufu maksa· 
dile Yunanistanda çarşamba 
ve cumartesi )(Ünleri et sa-
taşluının yasak edildiği bil
dirilmektedir. 

kendi ıabsında lngiltereye 
kartı 16tterdikleri coıkun 
tualalrata teıekklr •tmittir• 

lsoanya ihtilali ____ ... __ _ 
- Baştarafı 1 incide 

Henda••e 28 - lrun San 
Sebastien cephesinde müsa· 
demeler olmakta, isiler faa
liyet gösterme" tedir. Milis 
bataryaları isi mevzilerini 
tora tutmuştur. Asi tayya
reler de bazı bataryaları sus· 
tur muştur. 

Madrid, 28 - Haı biye 
nazırı da lıun cephesindeki 
iıi taarruzunun püskllrtül
düğünll, milislerin Guada
rama cephesinde ilerledik· 
lerini, tayyarelerin isi Ovie· 
dos istasyonunu bombardı· 

mania tahrib ettiklerini ve , 
Ceutay'ı da iıileıin bir geç'd 

resminde bombalayıb telefata 
sebebiyet verdiklerini bildir· 
miştir. 

Sevil, 28 -- General Ke
po Dolya, son yirmi dört 
saatte Grenad'da dört, Ba· 

dakoşi'de 2, ve Goadara· 
mada 1 hükftmet tayyaresi· 
nin iskat edildiğini bildir
miştir. 

Asilere mentup bir kıt'a 
Tines'i işgal etmiştir. Bu 
kasaba Orciyedo yolu üze· 
rinde mühim bir mevkidir. 
' Henday~. 28 - Asiler 

lruna hakim bulunan tepe
lere bilyük bir hücum ) a p
mışlar dır. Fakat hükümet 
kıt'alarımn evelden yerleştir 
mit oldukları mitralyözlerin 
şiddetli ateşi bu taarruzu 
kanlı bir şekilde durdur-
muştur. 

Ele 
F ev kala de olarak 

Salı günü 

Panayır nüs
hası halinde 

çıkıyor 
içinde çok cazib resimler 

ve yazılar bulacaksınız. Bek· 
leybaiz. 

Bir kadın Londradao 
Amerikaya uçuyor -- .. Bu kadın hen1 güzeJ hem de kömut 

kralının baldızıdır . ~ 
Kadınlar artık aldı yürüdü. katına kifi &ea~• 11' 

Bir kadan daha dünya reko- ve saatte 150 aul 
runu kırıyor. seyredecektir. ~ 

Londranın yilksek ve kibar Madam Markh• .. ~ 
cemiyetine mensub madam renin en gibel k•d• 
Markham yalnız başına hafif sayılıyor. iri m•9İ 
bir fngiliz tayyaresi ile bir siyah saçları ol•• ~ 
hamlede Londradan Nevyor- boylu po~lu ve ade d 
ka gitmeğe karar vermi~tir. olup mükemmel b• 
31 yaşında bulunan bu kadın biye görmllştür. ~ 
meşhur kömür krallarından Şimdiye kadar ba••,.. 
Sir Markhamın baldızıdır. saat kalmış ve y•Ptt 

Tayyaresi 3800 mil mesafe batlerinde hiç t•l111 

ooooooooooooocooocooocooocoooooooot 

Bir eün içinde ıealinaoın 
milyoner oldu nında talll 

- Baştarafı 1 in~ide -
tulün bir vasiyetnamesi ı.ney· 
dana çıkıyor. Giovanna bu 
vasiyetnamede Machin kaza• 
sında bir kızı olduğunu İs· 
mile, doğum tarihile yazmış 

ve kendisin~ servetinin için· 
den elli bin frank verilmesi 
ni vasiyet etmiıtir. 

Kız parayı almak istediği 
sırada kocasını öldürdüğü 
sabit olduğu halde jürinin 
merhametini celbederek be· 
raet eden karısı, işe müda· 
hale ederek elli bin frangı 
vermek i!tlemiyor. Ve koca· 
sının milyonlarmdı1n tek bir 
santim f~dakirlık etmeğe 

razı ~ lmuyor. 
Maktullin erkek kardeıleri 

bunun üzerine gayri meşru 
evJit ile anlatarak mahke
meye müracaat ediyor ve fU 
Javayı ikame ediyorlar: 

saat kallll 
·k' la•"' Bundan bir ı 1 A 

Nevyorkta CoD f 
minde bir adaaı 

d ••t D bO 83 yaıın a o e • 
san'ah Balina bah~ 
idi; son za111antar 
bata çekilmiıti. eri 

Amerika gaıetel 
bu adamda~. aıOt 51.J 
bahsetmekteoırler· eıi' 
balıkçıdan gaıetelıeb'b 
ıet • .,esine acaba ,. 
dır? diye sorm•Yl~1 isi 
biz •izio bu ıual•O 
edeceğ'ı: Ol 11 

Bu adam 19 ı el 
. . tidl• ... 

:balina avı ıçın bİI ı:-. 
rinde bulunurkeD k 
kaza eseri ol•~oe', 
düşmüt ve... p 
... alina tar0 fıod•• 
yutulmuştur. c11•°' 

Arkadaıları 1,,, 
mini tuta durıUD '/, 
man AmerikahY' elit" 
lina balığı da t 
bir balık~ı vapur~.ı,o u•-

senetio kıza aid olması li· avlanmış ve u,Jıl' 
parçalanmıştır. 

1 
al•' 

)ayanlar oe bu • ı ; 1 

siniı? Buodao ~00 f 
yutulmuı o!•0 e ~ .. ~ 
hem de saf v ter cır"' 
yalnız fazlaca ~·Al 

" Kard~şimizi karısının öl· 
dürdüğü sabittir. Geı çi kadın 
beraet etmiştir amma, katil 
bir kadına her hangi bir 
suretle miras verilmez. liütün 

zımdır. " 
Avukatlar büyük bir ma· 

haretle takib ettikleri davayı 
kazanıyorlar ve katil kadın 
mirastan mahrum ediliyor. 

Bu sırada, dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan 
olan kadın ortaya yeni bir 
hadise çıkarıyor : 

Cenç kızın annesi ve Gi· 
ovannanın nikihsız karısı 
bir kaç [ene evvel ölmüş, 
kocası genç kızı evladı ola
rak tanımış, kızın gayri meı
ru bir çocuk olar ak yı şama· 
ama nihayet vermek istemit· 
tir. 

Bu sefer maktkulün kar· 
deşleriyle genç kız dava 
ikame ederek, kızın asıl ba
basının &len ltalyan olduğu· 
nu iddia ediyorlar. Ovey ba• 
ba da ıuf bir iyilik yıpm.ak 
için km tanıdıjını ı&yleyince, 
yirmi yapna ıclmif olu 

1903 den bll~r ... 
33 sene dab• ;.,...' 
Cunun bu aıac"1' ••• hm mı dersıo• ..-Jfll 

Nemize ıazıdl~111'!';.. 
lar inaomıı -1e oJcl~ 

d "rll ~ zeteleri og y•·· 
min ediyorJar 

1 
1 ',I. 

alik adar etllle. ~· 
, (jıO·~ 
genç kızın etJC..'1~ 
lidı 0Jdui11 t ~ 
ve mabke11>

0 ~ 
veriyor. 1,da 

Gazeteler 11•~ 
re ıenclerc• "' ~ 
çektiji as• ~~ 
kr dar pır• • ,.-~ 

· halde 11ct'••1 

qtir• 


