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Berlin 3 - Milli Türk for-
1Pasını taşıyan OD bir futbol
cumuz Norveç milli takımile 
karşılaştı. Maçtan evvel ya
pılan seremonide mütekabil 
nutuklar söylendi. Takımımız 
iyi bir şekilde tertip edilmiş 
değildi Bilhassa muhacim 
hattımız bozuktu. 

Muhacim hattımızın bu 
yanlıı tertibi bize 0-4 gibi 
ağır bir mağlubiyete mal 
oldu. Karııdaki takım bize 
göz açtırmadı. Bazan yaptı
ğımız hücumları da hakem 
keıti. Bütün ümit glireşçi ve 
binicilerimizdedir. 

GÜREŞLER 
Olimpiyatlarda Pazar glintl 

iiileden ıonra d&nya r&reı 
pmpiyonaıına merasimle bat 

CSi 
SESiDiR 

Sahib, Neıriyat Amiri Ye 
Batmuharriri 

SIRRI SANLI 
idarehane: İzmirde Birinci 

Beyler Sokatında 

(Halkın Seai) Matbaumcla 
Buılmqbr 

Geçmiyen yazı reri verilmes ... 
Komünistler kurşuna diziliyor, hükumet 

donanması Rifi bombardıman etti 
-----------.. 00 .. -----------

H arb cok feci ve kanlı bir , 
şekilde devam ediyor 

A 
--· ---------...... 00 ...... ___________ _ 

Asiler Madridin iki saat ötesinde, Italyanlar 
verdiler asilere 12 tayyare 

~~--~-------·· ·~------~----

Sabık veliahd Aturi • ~ 

ası-
Güzel ve mil
yoner bir kadın 

lerin 
Istanbul, 4 (Özel) 

- ispanya ihtilali 
ve ispanyadaki 
dahili kanla barp 
feci vaziyetini mu
hafaza etmektedir. 

lanmıştır. İlk güreş müsaba
kalarında Ahmed, Yaşar, 

tarafına 
Güzel kocasından 

boşanıyor geçti 
iiijjllllla~ ~·-.,-.-..-~ ... ,.....,.._'T:'"":"__ --,,__,--..,..,,._,...... Şoförüyle 

evleniyor! 

Sadık ve Ankaralı Hüseyin 
kuvvetli rakiblerine maalesef 
mağlob oldular. 

ikinci karşılaşma bugün 
yapıldı. Bugünkü güreş mü
sabakalarının dördünde de 
güreşçilerimiz galip geldiler. 
Ankaralı Ahmed Japon ra
kibini, Mersinli Ahmed Al
man Şutleri mağlup ettiler. 
Çoban Mebmed ve büyiik 
Mustafa da faik güreşmek 
suretile galip gelmişlerdir. 

Çobanın karŞJıına çıkan 

Belçikalı rakibi cidden gü
zel güreşiyordu. Fakat mağ 
lilbiyetten kurtulamadı. 

Eğer taliimiz yaver gider· 
se, güreşte iyi bir derece 
almamız mlimkin olacakbr. 

- Sonu 4 tlaciide -

Nevyorkta Madam Miryel 
Got namında, hem genç ve 
güzel, hem de milyoner bir 
kadın yaşıyor. 

Kadının arkaıını hiç bırak
mayan fırsat buldukça kula· 
ğına ebedi aşk ve sadakat 
nağmelerini terennüm eden 
bir sürü prestişkirlan mev· 
cuttur. Fazla olarak bu genç 
ve milyoner kadın evlidir 
de... Kocası öyle hımbıl, çir-

- Arkası 4 üncüde -
yorlar. Ko11~11istle ellerine~ıli"m~ .. mm 

1 
geçen asileri derhal kurşuna ; P1 
diziyorlarmış. Hükiimetçiler tıl y onan Kralı 
ise Moyo~'t·a· muzaffer olduk- J'1 SAHİLLERİMİZİ 
!aranı bıldmyorlar. il ZI.YARET MI. 

Londra, 3 - Fransa in- P1 

giltereye müracaat ederek lıl EDECEK 
ispanya hadiselerine karı- ~ İstanbul 3 - Yunan ıi· 
şılmama.sını ~eklif et_m!ştir. J'1 yasi mehafili, Yunan Kra
B_u tekhf lngdterede ıyı şe- tıl lının Akdenizde yapacaiı 
kılde ~arşılanmış~ı. n seyahat esnasında bazı 

Berlınden verılen haber- 1 tıl 
1

.. k 1. 1 . t 
ur ıman annı zıyar~ 

lere höre beş Fransız tay- J'1 edeceği hakkında dolapn 
yaresi ispanya hududuna i 

~ 
haberlerdenl ademi malô

geçmiştir. Bu hadise Fran-
- Sonu 4 üncüde - ~!J:~ e!:1~=:r. 
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Matbaamızda nümunelik bir 
ekmek var 

Bu ekmek ilk gelecek belediye memuruna 
veriln1ek üzere gazetemizde mahfuz 

bulunmaktadır ... 
li':a arşıyakada, Nizamettin imzasile bir mektub aldık. 
LaJI Bu mektubun yanında bir de paket vardı. Paketi 

açtık. İçinden bir ekmek taslağı çıktı. Bu, ekmekten batka 
her şeye benziyordu. İ~ini açtık, baştan afağıya ıimıiyah, 
hamur, bir lokma yemeğe bile imkin yoktu. 

Bu millet, Umumi Harb ' senelerinde ıilpürğe tohumu ile 
de ekmek yemeğe alışmıştır amma, Cumhuriyetin bizi her 

nimete kavuşturduğu bu günlerde bu ekmeği yemeğe taahm· 
mülü yoktur artık.. Belediyenin göndereceği ilk memura 
verilmek üzere, vatandaşlara ekmek niyetine yedirilmek 
istenen, bu garib hamur matbaamızda mahfuz bulunmakta
dır. Kariimizin mektubunu da aynen aşağıya koyuyoruz: 

" İşte size bir ekmek nümunesi, Karşıyaka Meşrutiyet 
sokak 26 numaralı fırının ekmeği . Bu ekmek dün rece 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesinde saat 9 dan sonra aabl
makta idi, 

- Bu ekmek satılır mı ? Diye sordum. 
- Ne yapalım unlar böyle .. Çiçek mayasınada müsaade 

etmiyorlar .. Ekşi maya ile böyle olul' ! 
Dedi. Artık bizi bu feci vaziyetten kurtarmak için ne 

yapmak lazımsa yapmanızı rica ederim .. ,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



Salall• 2 

Tahra bey 
lzmirde Papulasın 

Falına Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

-8-

Talıra Bey,E_bir Hintli fakir 
kıyafetile Atinaya çıktı 

Miras kavgası 
Miras, medeniliğin usüllere Ticaret odasına aidatlarını 

bağladığı en eski haklardan 
biridir. Ve denilebilir ki on- vermi}1enlerin vaziyeti 

Aydında bir mesele 

larca asırlar geçmiç olmasına Aydın (Özel) - Tecim ilbayımızın bu işe verdiği 
rağme miras davaJarı, en ve endüstri odası ve yöne- 1 önemden kuvvet alarak oda-
){Ürültülü ve en karışık dava- tim kurulu Eyup Şahinin ya olan aidat borçlarını ver· 
lar olmaktan hala kurtulma· başkanlığılaltında çok önem- miyenler hakkında 3 misli 
mıştır. li bir toplantı yaparak oda ceza tahakkuk ettirilmesi ve 

Miras yüzünden en menfur aidatı meselesi üzerinde birinci Teşrin 936 başında 
cinayetler, en büyük bile ve uzun görüşmelerde bulunmuş· borçlarını ödemiyenlerin ve 
hat'alar yapılmaktadır. lardır. ödemakte inat gösterenlerin 

Fakat bu hal, sade Beyaz· Bu oda aidatları meselesi isimlerini tesbit ve bir maz· 
lara mahsus değildir; Zenci- ötedenberi odanın en büyük bata tanzimi ile odalar kanu· 
lerede, Siyah lrkda da miras derdidir. bir kısım tecimer nunun en ağır meddesi olan 
kavğaları vardır hemde en aidat borçlarını çok munta· 3 üncü madde (mağazalarının 

DUNYADl.1 sNeler oluyor 
Gağıtla sabır ortt:~c 
Oklahomada çıkan ~ırkl..,

mua, karileri arasında 11 ı,.· 
bil ile sabır o~nu JIJD: js· 
kası yaptı. Malgındur JğitıJİf. 
kambilde bizim fal d~usıl•tl 
müteeaddid sabır o,- Jşte 
vardır, açılması güçtü;~ gnç 
bu mecmua, açılınası oıolıİ· 
sabır oyununu bulana 
fat vadetti. . k_.odı 

General Papulas hiddetten adam, akıllara durgunluk ve· garibleridir. zam olarak ödedikleri halde seddi) kararını vermişlerdir. 

Müsabakayı kıın .. ç y•· 
bilir misiniz? Seksen u 1dıd' şında bir ihtyiardır. s:ebı,ed 
yirm üç yaşıod ~ıoıif 1e 

hapse mahkum ~d~ ııad•' 
o tarihteo bu tarıb ,bıt 

'köpürmüş bir vaziyette idi. recek tecrübeler yapıyor! Geçenlerde garbi Afrika· büyük bir kısım vermekten Geçen yıl Sökede iki teci-
~fürdenbire yumruğunu masa- diyordu.. da bir Fransız müstemlekesi daima kaçar ve oda yönetim merin vermemekte inadı 

ya vurdu, ve haykırdı: Tahra bey alelade fakirler olan Akkra şehrinde, şehrin kurulu tahsilat yapamadığın- üzerine Söke mümessili bu-
- Atın şu herifi dışarıya! gibi, basit vasıtalarla gendi- en zengin bir adamı olan dan müşkil vaziyetlere dü- ra odasına yazmış ve kurul hapisbade iskambil ilk.: ge· 

oyunları yapmakla va 
1 

Papulas Yunan hezim~tini sini teşhire tenezzül etmedi. Otu Ankrati ismindeki adam şerler, faaliyet göstermedik- da bu maddeyi tatbik ka· 
kendisine haber veren Tahra Esasen buna lüzum yoktu. olmüştür. leri için muazzep olurlar... rarı vermesi üzerine o iki 
Beye çok kızmıştı. İstiryadise: Lüks otomobiller içinde me- Bu zengin adamın ölümü yapmak istedikleri içlerinde tecimer hemen aidat borçla· *** rasıf109 

- Bu herifi derhal hudut k ı . l k d Hayatla ölüm a d' d .,,. sire yerlerinde dolaşan, bir sürü karı ve kocayı, ço· a ır.. rını vermış er ve arar a u ı 
harici et dedi. B k k d · 1 t B d d Havanada bir haY 

0 
.. ıoose yemeğini en muhteşem lokan· ~uklardan başka şehrin fakir- ir ısım verir en iğer gerı a ınmış 1• ura a a va-

00 Tahra bey bu vaziyetten 1 .. d k ··t . t tarafın kurtulması ı'se kanuna ziyetin ayni olacagw ı kucı.ku- kalandı. Mahkeıne b"ukdl. talarda yiyen, garsonuna elli erını e ço mu eessır e • Y B 
çok müteessirdi. Bereket . . aykırı bir haraket ve adilane sU'ldur. mahkum etti. u eclifl' . 1 . d T h B dırahmiden aşağı bahşiş ver- mıştır. verı"ldı"gw 1• gu··n, Küba ıllb••'ıe versın stirya is, a ra eye bir iş olmadığından bu me- Oda ve binnetice memle-
bir Peygamber gibi inanmıştı. miyen bir adamın, Atina gibi Otunun cenazesi çok tan- seleyi çıkar bir yola sokmak ket lehine olan ou kararın ne bir kanun layihası k•ıdı' 
O dakikadan itibaren ordu- garaib meraklısı küçük bir tanalı olmuştur. Bu zengin edildi, idam cezası~ıP 1.,o~ 

d d bd b · d" w • için toplanan oda yönetim iyi sonuçlar vermesini ve d bır ~ .ıı 
nun magw Jup olacagw ına da kasabada derhal meşhur a am e e eyı sev ıgı rılması lehin e 1 • .n}ı•r · · · ·· · b"'t'" kurulu gerek ekonomi ha- odanın faaliyet sahasınna atı- · b a,-
kanaat getirmişti. Istiryadis olmamasına imkan yoktu. ıçıo cenazesı uzerıne u un layihası. Meclıs u 
Tahra beye dedi ki: Tahra beye bir akşam meç- mücevherlerinin de konması· kanlığının oda hisselerinin laoilerek memlekete hayırlı müzakere ediyor. 1sa~· 

M k 
nı vasiyet etmişti. gönderilmesi hakkında1'i buy-t işler görmesini dileriz. İdam mabkuınuoun ,,,.,o9. 

- era etme.. Papula- bul bir ziyaretçinin kendisini w k k Hl.LMI. Tu·· KEL bu • ıı 
ıın haberi olmadan ben seni görmek istediğini haber Herifin cesedi üzerine ko- rug_u_v_e_g_e_re __ ç_o ___ sa_y_ı_n oo----------- münü infaz için~ ekle gıı. 
At. ·· d · · · · nan mücevher ve kıymetli •• layihasmın alacagı f ·b• ~' 

ınaya gon erırımı ve senı verdiler. Bu, Atinada münte- eşyası pek çok imiş l 15 senede 15 Uç karde~in re, tehir ettiler. Laydı ;d•~ 
oradaki dostlarıma da tavsi· şir " Eleftiros Tipos ,, gaze- ~ 1 d 1 baydu e 
Ye ede · S · 1 d k Cenaze mezara kadar fer- d f ) • 1 b• k bu e i irse, d dilitfe rım. enın e e me - tesinin muhabiri idi. Atina· e 8 ev enmı~. ır arıSl edilmiyecek, red e _.ı. 
tuplaşmz.. MüşküJlerim yine yatler ve ağlamalar içinde ~ fer"' 

nıo en büyük bir otelinde M d D b d Ölen bı"r adamın karısının dilecek... · bir · \.ltf ıana sorarım. götürülmüş, fakat burada Mis e oster un an Her halde hıç . ...;v 
milyonerlere yaraşan bir k d · d k d b .,.. ıl' ' Istiryadis adamları vsıta- vaziyet birdenbire değişmiş- dört sene evvel yirmi yaşın- ar eşıne var ığı va i ir. 0 haydud kadar, ır ce ,., 

ııyle Tahra B yi Andros bayat geçiren bu esrarengiz tir. da iken birinci defa nişan· Bazı az medeni memleketler· müzakeresine bu dere 
vapuruna gizlice bindirtmiş- Hindliyi görmek için gelmişti. Otunun mirascıları, bu kıy- lanmış idi. Amerikanın ol- de bu bir mecburiyettir. Fa· kadar olmamıştır. 
tir. Vapur lzmir Hu.anını Tahra, kendisini büyük bir metli eşyanın eve kadar gö- dukça garip tabiatlı kızla- kat bir kadının üç "ardeşin ••• ·dl~ 
terk edinceye kadar Tahra nezaketle kabul etmekle be- . l k . 'hk k b' 1 . d 1 b k 'Ik . d . ld w 1 b l b O gı türü ere ıstı a sa ıp erıne rın an o an u ız, ı nışa- e zevcesı o ugu temen, e Harbe {Ur a 
Bey güvertede oturdu. ızmi- raber., umumi merak ve ali· tevziini bekliyecek kadar sa- nında arkadaşları ile 15 se· men duyulmuş bir şey de- Alman atları 1'~ 
re doya doya baktı. Çok kayı bir kat daha tezeyyüt hırlı olamamışlar ve ... mezar nede 15 defa evleneceği id· ğildir. b be so e10' 
fena 1 t D h J k etmek maksakı·ıe, sebebı' se· d · · 25 000 Almanyada ar . ...il,,::t 0 muş u, er a ama- çukuru başında müteveffanın iasına gırişmış ve , Kaliforniyada Voodlad de • k bır .,.. ,pı· 
rasına girdı" Bavulunu açt yabatı etrafındakı' suallere k d I b lı' t t t R" D d atların mi tarı 1' te Jt · ı. ıymetli eşyasını yağmaya o ar a ıs u muş ur. ışar uson ismin e bir 'k' .. bin olara~ ·"iO" 
Hintli bir ufakir,, kıyafetine mübhem bir takım cevaplar Aradan henüz do"rt sene adam Mis Smıt ı'smı'nde bı'r 1 1 

yuz 1 ° .,. ·ıe 
d başlamışlardır. edilmiştir. Bun arı uol•"_,. gir i. Artık Tahra Bey ta- w• t "h tt• d d" . w M' M d kur• ı. vermegı ercı e 1 ve e 1 Bu yağmaya, gözlerinden geçmesine ragmen ıs e kızla evlenmiş fakat bu 400 bini düşınan Arin i " 

mamile Hintli bir fakı'r ol- k' D 5 000 d ı k h 558 VVV ı: kanlı yaşlar akıtan şehir fa- osterin 2 , o arlı ba • admcık iki sene sonra öl- öldürülmüş ve · 
muştu. - Memleketinize bir sey· kirleri de karışmış, yağma sı kazanacağına hükmetmek müştür. talıktan ölmüştür. , 
TAHRA BEY ATINADA b M f h k Ç k k I~ ya gibi geliyorum. ama i zaman içinde yumruk dövüşü mem ündür. ün ü Ameri a Rişardın ölümü üzerine *** . tef11 

Bu esrarengiz Hiotıı· fakı"r b · ı d · 'f d d k 'atı u vesı e en ıetı a e e ere nihayet bıçak bıçagw a bir kav- gazeteleri bu dilberin dört karısı, Rişardın küçük kar- Postada sür ' . 
Atinanın en birinci otellerin· o .N 
den birine indi. bazı fenni tecrübelerde bu· ea halini almıştır. senede altıncı kocayı aldığını deşi Alferd ile evlenmiştir. etmek jçı , te~ 

lunmak istiyorum. Arzu eder- ---"tı•--- yazmaktadırlar. Alferdde bu evlilikten iki, 5ür'atı •" 
Ertesi günden itibaren k k k Muhabe!e~e esasi~ .:-.ti 

Atinanın yüksek tabakasına seniz bizzat bulunur, neler Büyü gö ya ut Kocaların dördünden ayrıl- üç ay sonra bir şimendifer etmek birıocı ve 1tıi"' 
mensup şahıslar ve ailelerle yaptığımı gözlerinizle görür· Geçen sene Seylan ada- mış, beşincisi ölmüş, altıncısı kazasına belki yengesının fedir. Bunu oaı;;;9 d•ıiıJ' 
temasaı başladı. Hiç tereddüt sün üz. sında dünyanın en büyük da ... Şimdi mukadderatını uğursuzluğuna knrban 5it- alan İngilizler tolllob1 b' 
etmeden klüplere girip çıkı- "Elefros Tipos" gğzetesi- elması bulundu. Bu bir gök· beklemektedir. miş ! tane ııakJiye ;6 d•. ti' 
yor. kibar cemiyetlere soku- nin ertesi günkü nushası yakuttur, yüz bin kıratlık bir Bizde bu gibilere "koca Fakat.. Fakat meyyus maliklerken l·~ıağ etıı'1f 
luyor, her gün yeni bir sima Tahra beyi Atinada iyi rek- gökyakut. tüccarı,, derler. Bu kadın bu olmağa lüzum yok. Rişard rakamı 11555 e 

1 
-

ile tanışarak muhitini gün- lam etmişti. Tahra bey bu Bu büyük elmasın rengı ticarette birinciliği kazana- ile Alferd ölmüşse en küçük •• ••JiiJıte 
den güne genişletiyordu. reklamdan sonra:başta mü- ne yazık ki beyaz. Değeri cak galiba!.. kardeşleri Con sağ! Karı UzÜmCU 
Kısa bir zaman içinde niha- tefekkirler doktorlar ve ga- yüz elli bin frank tah~in . hemen onunla evlenmiş. J yaJI ti 
yet A:tioanın meşhur simala- zeteciler olmak üzere mem- ediliyor. Eğer rengi mavi ol- Fransa turuun Doğrusu, bu katmerli yen- an • .. e aş•"' ol 
rı arasına karışmıştı. Artık leketin ileri gelenlerine da- d b b b. ·1 · kt· ğeyi alan çok, cidden cesa- u·· .. •· ıuk ışın . ,ıı1 

say ı a a ıçı emıyece ı. Belçı·ı{~llı Ata\'er tı· b" . . ! zumcu 'b ıt 
b" A · 1 d d' , n ~ re ı ır genç ımış .. katı utün tina ondan bahse- vetıye er gön er ı. Elması bugünlerde Londrada ., _ rübeli bir 'debilir· ,t. 
diyordu. Bu davetiye üzerine bin- yontmağa başlayacaklar, asıl kazandı Fraosa turu nihayetlendi. Taşrayada gı 

111
ar•'' j 

Herkes: lerce kişi gelmişti. değeri bundan sonra anlaşı- Paris 2 (Radyo) - Dün Belçikalı Mayer birinci gel- Matbaaınıza 1 ' 
- Tahra Bey ne zengin ( Arkası var) lacaktırl. günlerdenberi devam eden miştir. . e'1''~ __________________ ...:._ ______________________________________________ ~~~~--------~----------------------------------------- dır1'• Je, 

da söylenen evin adresini Smit planı daha dikkatla - Çabuk ve mümkün - Bir hafta rsuOı ~·" 
buluruz. tetı<ike tetkik girışti ve 15 olduğu şekilde saklanınız ! kapılmış buluou~:ı;d~, ~ 

Dört zabıta memuru, bu numarayı bulmakta müşkülat Dedi. Ve bir elile kasayı Çetenin so!1 f::kutoı•Jiı>İ~~ 
emrin tekrarlanmasını bek- çekmedi. Burası Vaterlo civa- kapatırken diğeri ilede elek- ketleri senı I< de k•'~t • ~· 
lemediler; kasanın başına rında bir yerdi. tirik lambasını söndürdü; ladı. Bir gec~ \'alı~ ı• ., 
üşüştüler ve iki dakika sonra Mak Kosberstonu biç şüp- hemen kalın cibinliğin arka- katli... Hiç.bırdegild_ı~ fı'~ 
kasanın kapağını açmağa hesiz ouraya davet ediyorlar sına saklandı. yutulur bir aş kU\f\letıl biJİf, 
muvaffak oldular. ve sabık polis müdürünün tanın bütün . eO de b"ı~, 

k Bu haraket tam vaktında v •0 ı 5 ıf ı.e 
Smit asanın en önünde kızı detektif Z. R. nın da ye geçeceı,1 b .. cJııl1. 1e :v~t 

yapılmıştı; çünkü bu sırada - p'f 11 o ıt 
duran evrakı kaptı ve elek- burada hapsedildiği muhak- ve korkmaga uo iÇ1 '1.fJfJe' 

Odanın kapısı açıldı Ve İçe- 6U0 'dV 
tirik ışığına yaklaşarak tet- kaLı tı. nuyorsun.. 0ı;sı" 1 
kike başladı. Kağıdlar içinde Genç kızın muavenetine rıye iki adam girdi. yerde düşaıan, p d•f'-~ 
birbarita bilhassa nazarı dik- koşmak elzemdi. Ayni zaman- Bunlardan birisinin Mak başladık.. ,rlı: -,,.•, 
kati celbetti; bunu çtı; evet da zabıta için mükemmel bir Kosberston rolduğunu Smit ~orktuğuoı;5teıs>i~d0 ';ı 
bu Londranın küçük mikyasta takib yolu elde edilmiş hemen tanıdı. Mak ilk iş beJlı. et.ıne[(uıuşle ~,,,~:,fi 
bir planı idi. demekti. Müdür, adamlarına olarak elektrigi yaktı; etrafa cebrı bır g -;st· d•' 'I 

Planda birçok yerlere ra· kasa içinden elde ed.len her dikkatla baktı. Ve arkada- - Hakkın 1'' _ı~ daP O J(ljl' • 
kamlar konmuştu. Bunlar biç şeyin otomobile naklini em- şına: evvel bura fı P 

· h · b d l · F '- b' d d d 1 F k b kk b k' etra dııl'' şup esız ay ut arın melce rettı. aH at ır en ur u ar, - a at, en yo en u- çıktım ~, butaıs>' .,,, 1 ) 
ve iş yerleri idi. Bu planın çünkü koridordan ayak ses- raya birisi girmiş olacak! bile vakıt 1~ı 1 f,r 
Londra polisi için kıymeti leri işidiliyordu. dedi. viski içsek, ( ,,_,,_,,, 
çok büyük demekti. Müdür ; Arkadatı da gülerek; 

Bir '-0 · t Gecede ... Clnaye 
• 

~~--· .. ·~~-~ 
Korku Ve Hevecan Romanı 

~ 
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Kasanın kapağını açmağa muvaffak oldular 
Hemen 15 numaralı eve pandı. 

giderek kendisini orada bek- Smit, gözlerinden ateşler 
·}emekliğini emretti. Coninin saçtığı halde mikrofonu ye-
söylediğine göre detektif Z. rine koydu. 
R. oraya götürülmüştür. Bu Z. R. nin baydudların eli-
akşam yakalamışlar ve kafe- ne düştüğü ve öldürülmek 
ıe tıkmışlar! Reis, bu kızın üzere olduğu haberi polis 
hesabını sana temizletmek müdürünü çok korkuttu: ve 
istiyor. Sen de !aten bu işi adamlarına: 
çoktan istiyordun.. - İleri! dedi. En nihayet 

Hiç vakit kaybetmeden beş dakika içinde bu kasayı 
gel! dedi. Evvelki gibi dil açmalıyız. Belki içinde lazım 
akır ı eldi talefon ka- elen vesikayı bulur, telefon-

. . 
çırmış. 



..... ~•BılHSmmESEmmEB 
~ m' • ~ vv AaE: TE~~~rN· m 
Bu hafta iki.çok güzel film birden 1 

zouzou m 
R 
~ . 

temsil ettikleri büyük film ı 

vals ~ 
~İtfi 

ı. Beker Can Kayın'ın 

Son 
lvan Petroviç ve Kamilla Horn'un şaheseri m 

~· E 
rı atlar 15, 20, 30 kuruştur E 

q-~~ıem~mmszmmmammttEm 
Doktor 

41.Şevki Uğur 
~ııa'1ı Dahili hastalıklar mütehassısı 
'-bah'nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~ tll saat d .... ~uza kadar ve öğleden sonra birden 

'\t ıı.~tieceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
ı' ~-t tıeb .. uesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
~~ci!•sında 36 numaralı muayenehanesinda. 

~ .. ~er, karaciğer, kan hastahkları kans•zhk, zayiflik, 
s alıkları, mide, barsak ve böbrek bastahkları ] _ 

• 
ıçenler 

1 

Türk Hava Kurumu 
l . 

~ıi~ti._ 1. Na On 
\ t~~I) ollllak · · 1 
L''~ İllden . ıstıyorsanız hiç durmadan ( ZENG N 
~>b~ de k d?ı~ bilet ahnız. Bu suretle hem yurdunuza 
~-bite OIQı~n .•nıze hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
'~ t ••tılı Üzere günde on ve haftada elli kuruş tak

A:'.ı ~'"ar r. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
. ~.... LI Vernıi•tir ..... •ıük .,. . 

iİQact c•ddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞl!SI 

BALIK YAÖI 
İÇEMİYENLER 

••alM.6Aıa.ılıdıı6~dlb iA· A atıtnrlMMD 
Ressam - Dekoratör 

Kadri Atamal 

Fakir ve kimsesiz çocuklarl 
için uarasız 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 

" Fil başı" markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Safbr ve içinde çamaşırla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırhrı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beya2hğını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 

idaha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
leşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylül Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karş.sında 

a~t!l~SE 

ğNazarı Dikkatel 
~ İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak ı 

lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden : ~ edecek reklam sever pavyon sahiplerine: 
mezun muallim ve Dekorasyon mutabassısı a 

t!] Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon ve 11 
Fuarda Yaptıracağınız m Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak • 

PAVYON iNŞAATI • S ayni zamanda menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: B 
..- DEKORASYON , ri BALCILARDA NO: 121 de BOYA TiCARET 9 . 

PLAN - RESİM ~ fi EViNDE NiYAZi OZAN ve arkada~lanna lütfen ll 

1 ve bilumum tesisr\t kabul eder • fi müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 1 
ADRES - ELHAMRA SINEMASI E ····!···· ... .,.... ........... -- . 

. ··- - ·- ,..__ . .. 

·-------· 
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Otelde hırsız 
308 Lirayı 

nasıl çalmış? 
Çorakkapı'da Sadıkbey 

otelinde bir hırsızlık vak'ası 
olmuştur. Kula'lı çelebi Meh

med oğlu Ali, nıuhaf aza 
edilmek üzere otel katibi 

Mustafa'ya bir miktar paıa 
kıymetli bazı eşyayı emanet 

olarak bırakmıştı. Bırakılan 
para 360 lira idi. Ayni otel

den tütün ekisperi namı al
tında yatan ve meşhur otel 
hırsızlarından olduğu anJaşı-

lan lbrahim Nezihi. çekme
ceye alt taraftan el sokmak 

ıuretile bu paradan 308 
lirayı calmış ve kaçmıştır. 

Taharri memurlarının aldık
ları tedbir sayesinde lbrahim 

Nezihi, trenle lzmirden ka
çarken Gaziemir istasyonun-

da tutulmuş ve şehrimize 
getirilmiştir. Tahkikata de
vam ediliyor. 

•••• 
Isoanya İhtilali 

- Baştarafı 1 incide -

sanın ispanya hükumetine 
tayyare ve harp malzemesi 
verdiğine delil addedilmek
tedir. ltalyanın da a!lilere 
yardım etmeleri endişeleri 
arttırmaktadır. 

ASiLER iLERLİYOR 
Paris 3 - İspanyada ve

hamet çogalmaktadır. Son 
haberler asiler leyine inkişaf 
etmektedir. 

İspanya kabinesinin istifa 
etmesi beklenmektedir. Fran
sız hükümeti İspanya liman
larına yeniden harp gemisi 
göndermiştir. 

Portekiz hükümeti ispanya 
hududla ana iki fırka piyade 
ile topçu kuvveti göndermiş
tir. Bugün sabahtanberi Kor
do bavaliainde fçok şiddeli 
muharebeler olmuştur. İki 
tarafın da telefatı çoktur. 
Asiler yakaladıkları komü
nistleri kurşuna dizmekte
dirler. Asi kuvvetlere 5000 
takviye kuvveti daha gel
miştir. 

KANLI HARB 

Müthiş ve kanlı bir harb
den sonra Villa Ronka asi
lerin eline geçmiştir. ispanya 
Veliabtı Perns D'Aturi asi
lere iltihak etmiştir. 

Rif hükumet donanması 

tarafından 3 saat bomardı
man edilmiştir. 

Asiler 16 ltalyan tayyare
sile; 3 Ponkres tipi tayyare 
daha almışlardır. 

İpek çorap 
Her kese ve her keseye 

elverişli Muslin Val keten 
çorapların Bay ve Bayan ve 
çocuklar için pek çok çeşit
leri olduğu gibi bil'hassa 
ipek çorıspların arzu e-
dilen markalrr1 mevcut 
olup: müşterilerin gözü 
önünde 'kontrol kalıbı ile 
muayene edilerek satılmakta 
olduğundan Şemsibakikat 
ucuzluk sergisinin ucuz mu
ayeneli ve fiar hususunda 
muhayyer aabflarından isti
f~de ecliDiL 

(ftallaa Seıl t 

Atatürk lstanbulda coş· 
gun bir şekilde karşılandı 

~~~----~~~----------~oo..ao----~----------~~~~~~ 

komisyon dağıldı Türk-İngiliz dostluiu 
İstanbul 3 - Atatürk An- ı Montrö mukavelesi neticesi: - "Genç Türkiye cumu-

karadan gelirken Derinceye olarak feshedilen Boğazlar riyeti, Boğazlar meselesinde 
uğradı. Halkın coşgun teza- komisyonu bugün toplandı. göeterdiği dürüst hareket ve 
hüratile karşılandı. Orada Biray sonra son toplantısını anlaşma ruhu ile bütün Av-
bir müddet tetkikler yaptık- yapacaktır. Bu toplantı tas- rupa devletlerine, istisnasız 
tan sonra refekatmdaki ze- fiye işlerine aid konuşma- olarak bir ders vermiş sayı-
vatla birlikte lstanbula geldi. larla geçecektir. lır. Bir muahedenin topluluk 
Halkın cotillgun ve heyecanlı Bog~ azlar komisyonundaki 

"ı' fikir ve kanaatlerine arze-alkışları arasında Floryaya İtalyan murahhası Armao 
dilmek suretile böyle bir 

gitti. gazetecilere : 
BAŞVEKiL ISTANBULDA - İtalyanın ergeç Boğaz- netice alması, belki de ya-

Ankara 3 - Başvekil lar mukavelesini imzalıyaca- pılan hareketin uyandırdığı 
ismet lnönü bu akşamki eks- ğını sanıyorum, demiştir. sempatiden ileri gelmiştir'. 
presle lstanbula hareket "Deyli Ekspres,, gazetesi Bu hadise Türk-İngiliz dost-
etmiştir. diyor ki: luğunu takviye . etmiştir.,, 

İstanbulda sıcaklar arttı yedi 
kişi boğuldu 

İstanbul 3 - Şehrimizde sıcaklar 36 dereceyi buldu. 
Bayılanlar çoktur. Dünkü Pazar günü bütün şehir halkı 
deniz kenarlarına dökülmüştü. Yüzme bilmedikleri halde 
denize girenlerden yedi kişi boğulmuştur. Boğulanların ikisi 
çocuktur. 
~~----~--------~-oo~----~~~~~~~-

İspanya ihtilalinin iç yüzü ve 
iki tarafın kuvvetleri 

Fransız muhabirlerinden Mollonun kumandasınde 23 
Morlis Jerar ihtilalin merkezi kişi vardır. O kadar da gö · 
olan Pompeluya gitmiştir. nüllüden mürakkeb bir kıt'a 
/"\Silerin şimal . cebhesinde mevcuddur. 
üssü hare'ke~i olan bu şehir- Buradan ayrılan 15 bin 
de asilerin ikinci kolordu- kişi Madrid üstüne giden 
sunu idare eden general kuvvetlere iltihak etmişlerdir. 
Mollanın oturduğu Perla ote- Fastaki Lejeyönerlerin dahi 
line konmuştur. Generaldan dahil oldukları 25 - 30 bin 
öğrenildiğine göre bugüne kişilin bir ordu general Fran-
kadar bu isyanda otuz bin gonun kumandası altında 
lspanyol öldürülmüştür. hareket ediyor. Hükumetin 

Burada hayatın hiçbir kıy- bunlara karşı 40 bin mun-
meti yoktur. 16-18 yaşındaki lazam askeri vardır. Bu or-
gençler de silahlanmışlardır. dunun kafi mikturda cepa-
Frubtaki tersane asilerin elin nesi mevcuddur. Asiler mu-
dedir. Burada 15 biq de silah vaffakiyetlerinin neticesine 
elde etmişlerdir. General emin bulunuyorlar. 

0000000000000000000000000 

Futbolcular Fuvar ibu sene 
Yenildiler mükemmel 
-Baştarafı 1 ncide
SERBEST GÜREŞ 

Berlin 3 (A.A) - Deutsh-
land Hailede başlamış olan 
serbest güreşin neticeleri 
seçme müsabakaları: 

Horos sıklet: lsvi re, Hin
distanı, Almanya, Türkiyeyi 
Amerika, Filipini yenmiştir. 

Tüy: Cenubi Afrika Çe· 
koslovakyaya, İngiltere Ame
rikaya galip. 

Hafif: Amerika, Türkiye
ye İtalya Avusluryaya galip. 

Orta: Almanya Avustur-
yaya, Kanada Hindistana 
galip. 

Finaller Sah günu yapıla
caktır. 

ALMANLAR BAŞTA 
Berlin, 3 (A.A) - 11 inci 

Olimpiyadın ilk gününün 
spor müsabakaları neticesin-
de muhtelif milletlere ait 
tasnif: Almanya iki altın, 
birgümiiş, bir bronz madal-
ya, F enlandiya bir altın iki 
gümüş, bir bronz madalya, 
Amerika bir altın, bir gümüş, 
bir bronz madalya, Lehistan 
bir bronz madalya, 

Dinarlı (:im Londosa 
yenildi 

lıtanbul (Özel) - Dinarlı 

Panayır hazırhklarma bü
yük bir faaliyetle devam 
edilmektedir. Geçen sene 
panayırı 31 bin küsut kişi 
ziyaret etmiştir. Bu sene bu 
ziyaretçilerin bir misli arta-
cağı umulmaktadır. Bu yüz· 
den şehrimize on binlerce 
lir agireceği tahmin edilmek
tedir. Kara ve deniz yolla
rında yapılan tenzilat saye-
sinde bu sene ziyaretçilerin 
artacağı muhakkak görül· 
mektedir. Bilhassa Yugos
lavya, Mısır, Yunanistan, 
Şam ve Halıbten çok ziya
retçi geleceği sanılmaktadır. 
Panayır bir Eylülde açıla
caktır. 

ile eski dünya şampiyonu 
Cim Londos arasındaki büyük 
güreş 50bin seyircinin huzu
runda yapıldı. Güreş çok 
uzun, çok heyecanlı ve çok 
sert geçmiştir. Halk Cim 
Londos lehine ~büyük teza
hürat yapıyordu.. Dinarlı 
Mehmed neticede 57 inci 
dakikada tuşla mağlub ol
muştur. Cim Londos ayın 
sekizinde şehrimize gelecek 
Rusyadan gelecek Kazak 
pehlivanla Kar,! Ali ve Mü
liyimle glrilpcektir. 

Güzel ve mil
voner kadın 

- Sonu 4 ündüde -
kin, parası için zoraki evlen
meğe katlanılmış bir adam 
değildir. Gençtir sarışın bir 
erJcek güzelidir. 

Halbuki Madam Miryel 
bütün bu saadetleri tepmiş 

ve kırkını aşmış çirkin bir 
adam ile evlenmek için ko
cası aleyhine boşanma davası 
açmıştır. Bu adam da kimdir, 
bilirmisiniz? Şoförü. 

Madam Miryel bu kararı
nın sebeplerini anlamak için 
kendisini ziyaret eden gaze
tecilere demiştir ki: 

- Fikrimce aşkta ne gü
zellik, ne para, ne de içti
mai mevki bir rol oynıya

bilir? Aşk iki rubun anlaş

ması, ayni fikirleri, aynı e
melleri besliyen iki şahsın 
manevi yakınlığıdır. 

Sevdiğim ve evlenmek is
tediğim adamın benden on 
beş yaş büyük, fakir bir 
şoför olması ve benim de 
sosyetede yüksek bir mevki 
işgal eden, zengin genç ve 
güzel bir kadın olmaklığım 
sizi hayrete düşürüyor. 

Sevdiğim şoförle evlendik
ten sonra hayatımın, şimdiye 
kadar şimdiye kadar mahrum 
kaldığı bir mana alacağını 
umuyorum. Bundan başka 

pek mesud olacağıma kuv
vetle kani bulunıyorum. Sa
adet ise, zenginlikten daha 
büyük bir kı meti haizdir.,, 

Genç, güzel ve milyoner 
kadının sevdiği bahtiyar şo
förün adı Jak Morisdir. Ga
zetecilerin birçok araştırma
lardan sonra izini buldukları 
bu bahtiyar şoför, demiştir 
ki: 

- Size ne söyliyeyim? 
Bir erkeğinekırk yaşında ol
sa bile sevmeğe ve sevilme
ğe hakkı olduğunu kimse 
inkar edemez. Madam Miryel 
beni sevmiş ise, benim ne 
kabahatım var. Böyle bir 
te' lifi nasıl reddedebilirdim. 
Bahusus ki, müstakbel zev
cemi tamamile mesud ede
ceğime kani bulunuyorum. 

Gazeteciler şoföre sormuş· 
lar: 

- Acaba bu macera uzun 
sürecek mi? Milyoner kadı
nın bu kaprisi az bir zaman 
sonra geçmiyecek mi? 

Hiç zannetmem, böyle 

4A 

Bir kadın koca
sını öldürdü 

Alaca - Kuyuncu Veran t boynuna bir ip dol~; 
köyünde Ke:sülük ad:nda bir Hasan ile Mustaf~ • teıabit' 
adam vardı. Eskiden •kendi- landıkları yerden ~bır ti )il~ 
ne baydudluğu ve hırsızlığı fırlamışlar ve Kel ıfi~ltOlor 
meslek edinmiş olan bu bile dedirtmeden öl 
adam köyde birçok canlar lerdir. 

1 
~ 

yaktığı için bütün köy aha- Sülük öldükten ıoor o1t· 
lisini korkutmuş. Ayşe isimli birden cesedi almı!ları ~tt' 
karısı da kendisinden nefret , tar Mehmedin bagto& iti"' 
etmiştir. :rüp bir çukura g6asdl 

Kadının son günlerde aef- • bırakmışlardır. 1-'ff' 
reti o kadar artmış ki ko- Bir kaç gün ıonr• aıel'° 
casını öldürm~ğe bile karar kasabaya gitmiş Kel S dl'' 

b · rIJCY vermiş, fakat bu işi yalmz uzun zamandan en it ff 
beceremiyeceği için kendisi- da olmadığını söyl:;:..,,..-
ne bir yardımcı aramıya ka- hiikümetten aranıp b 
rar vermiştir. Nihayet biz- csını rica etmiıtir. . ~ 
metkarları Hasana: Aradan gene bır 

1 
bit 

- Şu kocamı bir biçimine ·geçtikten sonra AY:rıc:t't 
getirip öldürürsen 20 lira daha hiikümete ~il ••1' 
veririm demiş, Hasan da bu etmiş, kocasının a -~ 
işi yapacağını kadına vadet- diri behemehal buhJll 

11 
dl)' 

miştir. ısrarla istemiştir. Es~eat• ff 
Ayşe eniştesi muhtar Meh- ilk müracaatta tabk1

0110 
j~ 

medin oğlu Mustafayı da: l aramalara başlannıtt biclİ,.1' 
- Sana kızımı veririm, darmalar nihayet 5aJt 

şu enişteni beraberce öldü- ~i meydana çıkarmışlar~ 10 d 
relim, hizmetkar Hasan da ğün karısı ile bacanığıllflıld" 
bize yardım edecek diye lu ve hizmetkirı tır• •.let• 

b·t etlll1'" b · · · ··ıd- d" v.. .. tes ı _J,, u ışe razı etmıştır. o ur ugunu.. _ .... 
0 
ye~ 

Kel sülüğün öldürülmesine cesedi de gomuldug 
karar verildikten sonra tat- çıkarmışlardır. . 1 tki'1 

bikata geçilmiş, adam akşam Sülüğün karısı ~:f1J yık•• 
eve gelince karısı Ayşe ar- ve bacanağının °1 
kadan çevik bir hareketle lanmı~ 

ANASINI MI: öLooaoil 1,. 
Istanbuldaki facia bir cin~1 

de2'il bir kazıtdan ibaretlll~ 
• til• 

İstanbulda Cihangirde Os- vaca muhalefet etm•f Le~ 
manlı bankası muhasebe mi-· Bu aşk yüzOndeDı ·.,dlfll" 
dür muravini Samuel Le\ıİl asabının bozuld~~u, 1 ~ 
ve annesi Ester banyo dai- mani olduğu ıçıD oıt-1' 
resinde ö.ü olarak bulunmuş· öldürdüğü şayia••.1 b~· lardır. çıkmıştır. Bu şa!•d. bıt . tD ., _Afi 

40 ya•ında bulunan, hukuk İstau bulu dehşet ıç ... orJ~ 
y r .,e .... ~ 

mezunu bulunan Levinin bir mış ise de po 15 bi oıtlr 
kazaya mı bir cinayete mi raporu hakiki sebe 
kurban gittiği, anasının nasıl çıkarmıştır. 0~ 
öldüğü t. hkik edihnnktedir. Morg raporun• od .... 

Bir şayiaya göre, Levi ana oğul banyo ÇI~ iı"' 
bundan bir müddet evvel havagazı borusunun •.,. lı-' 
aşık olmuştur. Bu aşk izdi- ı ması yüzünden balDıt0otl" 
vaçla nihayetlenmek üzere bonla zeh~'rlenerek 0 

iken Levinin anası bu izdi· dir. 

l 8ei;di';;
00

;~Seyl~b~i? 
DİD tetkik ve Fayda Ve~ı~ iti 1 t4~ 

H k un bır ın •.,e ... 

f • ) • er yo u~ . • ... i I pir te tış erı fenalığın bu ıyılıdg .J 
d b ı var ır· ffF 

Belediye reisi doktor Beb- · ar ı mese b ~ ~ 
çet Uz, şehrin muhtelif yer- Bundan birkaç ,:tll ,r 
}erinde kurulan pazarlan Amerikada Hondu tflJ''' ~~ 
teftiş etmiş ve yukarı ma- hiş yağmurlar ya k afP'' 
hallelcrde ~apılmakta olan kunç seller birç0 

inşaatı tetkıkte bulunmuştur. ha ab etmiştir. Jeli~ 
Yukarı mahallelerdeki fırın- r l k dilse ·.,i ~ 
larda iyi ekmek çıkarmadı~- Fakat, ~rtat:n derefl ,r 
)arı görülen 10 fırıncı, vazı- sonra tahrıba . o••cl'~,r 
felerinde likaydileri görülen kike gidenler,. bır1,arl• 
3 mın!a~a amiri,. ~ me~.ur, yanı hayret bır il "" 

• 2 temızhk muakıbı, 15 çop- şılaşmışlardır ! pr'~ ..J' 

çü cezalandırılmıştır. Sellerin taşıdıi'• :: .•• ";°'lf' 
bir ihtimali aklıma hiç getir: ova çukurl~11111t1',p· bit 
mem. Şurası muhakkak kı rikanın Krıstof ·d e•~ .. Af' 
benim sevgilime karşı duy- finden e•vele . aı cPJir 
duğum muhabbet öyle kolay k b harabesı Jıell ,( 
kolay sönecek geçici hisler- asa da a çık11J1ftıt· 

11
., ~ I' 

den değildir. Madam Mirye- mey an dT"'indeD ~~ ... ~ 
lin de benimle ayni fikirde .Bu ken .~ıg 

111 
kefl t ,.-

bulunduğuna kaniim. fın Amerı 811 k Jıiıdl' 
- istikbal hakkında dü- vel tarihine ço ktedit• 

Şünceleriniz? ceği söyleııoıe ıu:ıı;;-~ 
- istikbali cok parlak O' ~.ati~ 

görüyorum. Yegane arzum Son r~.,JI ~. 
boşanma kararının biran ev- refı~- ..:k ti' 
vel elde edilerek evlenmemiz Son Posta . 1•.,,....-
ve urun bir bal ayı ıeyaha- yaşına giroıiıtıdil ..... 
tine çıkmamızdır. uzun &milrlor 


