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tün ispanya bir salhaneye dönmüştür! 
r, fakir köylüler hükumet tarafındadırlar. Bütün zabitler, zenginler,! 

yiiksek memurlar isyancılann tarafında bulunmaktadırlar 

•hte bukadar kanlı ve bukadar vah-
bir harp görülmemiştir ... • 

ııyane 

EDVARD 
Loadra, 4 - Morni'![_ 

Poet rueteaiae gare ltalya 
ile IariJtere ara11nda bir" 
Akdeaia ittifaka mlb:akerata 
bqlamqtır. Elde edilen ne· 
tice pek yakın bir zamanda 
lmulanacakbr. 

Ayni ruetenia temin etti· 
j'ine fire kral HaDncİ Ed· 
vard Akdeniz' e ıeyahat et· 
tip 11racla • ltaJya kralile mtl· 
llkat yapacak~e bu mllu· 
ıebetlelM. Maaaolini ile de 
gl~ektir. 

Yaman-
-1 

ıar kızı 
Genç mahlrrir Erol Teki· 

nia iki lamir& ıencin bia, 
lae1ıcan vı aeyti dolu •At k 
receai.. aclua4ald romamm 
ıe•e •••• okayan karlleri· 
miıe ayni muharririn içli ve 
hiali kaleminden dopa ve 
blltb lzmirWeri allbdar 
edecek olan "Yamanlar kın" 
admdaki orjinal romamnı da 
ba,tlk bir zeYk ve heyecanla 
taldb edeceklerdir. 

Birkaç ılne kadar tefrika 
ecleceiU y amınJar ima meY• 
Dia • kanıt& eHd ola· 

'*"'· 

-
Berlin 4 - Çoban Meh· 

med, atleden aoma •at IS 
de Alman rakibile final mi· 
aabakumı yapb. Çoban ilk 
dakikalarda hlkim •• kendi· 
liDd• emindi. lkiaci claki· 

-S.114 ...... -

Belediye reisimiz halkın ba 
derdini de halletmelidir 

b
• , __ ..:• !-..1 a1c1ıa.--

D mza11aı olmy&11*4fia•1S • ar ~··•iMi• •-
mektubda hllllıetea cleailiyor ki: Mh 

"Vezir Oımanata aulan arbk alıma ohla. Bltla. ma ecir 
ıuıaz kal11or .. Blltiln evlerdeki ıalar ~af i:.\~..,.; 
Eaaı ma•afa 111 aahibleri tarafın ... 1 •WI o 
halkın"huret kalmamın ıebeW .Mir 1 

Belediye bu ıuya baıka yerlere .,,..erk• ba aacak " 
bunalbcı sınnıerde hallua ihtiyacll!ı ela ,az l~e. tatmalvlır. 

1 

Hattl belediyeye bqka bir tav•1ede balaaabiliris.. o .... 
a a ıalan menbaında çok bol Ye lmnetlidir: Deaiae akab 
d!rmaktada,.. Bu itibarla, belediye Kllltlrpark ve l&İr 1erler 
i · kendiaiae lbuD olan ıuyu kendi yapacata bir 111 teli· 
!dıe retirtmelidir. Halka ıu temin etmekle' mlk.., ola 
belediye halkın ıuyunu kesmemelidir. Senelerce~~ 
parla bu hale relinceye kadar aeler çektik.. 
çekmekteyiz.. Hakkımızı nasıl arayacataz .. • ef--.M la L 

Birkaç gln evvel belediye reisimiz Abdullah ._. •• • 
leaiJade ıu derdile yakından allkadar olmufbl. Wk .. ba 
yaziyete bu ılltuntlarda tqekktlr etmitti· BeJ.lip 1 ılll• 
halkan bu derdini de ortadan kaldarma11111 ilterb.· 

Çlnkl\ halk blyle İltİJOf. 

HALKIN SESi HAllll SESiDiB 
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Tahra beylBütün kiliseler yakılmış, fİ)uNYADA1 
lzmirde Papulasın Sokaklar Cesedlerle doldu INelerH:~~yor 

• Falına Nasıl ı ispanyadaki kanlı hadise- nü almak için bütün umumi kim, antifaşist milislerin seç- Amerikan Kikli gfa~ke!~; 
? 

hayrette: Cenubi A rı , 
Baktı ler hakkında malumat veren binaların üzerine hükumete tikleri yüksek komitedir. bir imam diyor, bütün l(ur : 

• •• Populer gazetesinin muhabiri gertiklerini bildiren beyanna- ~ · - b b·ı· Ş ka de AKILLARA DURGUNLUK , anı ez ere ı ıyor. a . 
VEREN MACERALARI diyor ki: meler yapıştırmıştır. Posta arabası ğil bu 2,400,000 keliıneY1 

_ 9 _ Caddelerde otomobil akını Masun kalmış binalara işçi Jd ezberlemiş ... 
------------------------- kesiftir, fakat istisnasız bü· organizasyoaları yerleşmiştir. SOYU U Bu gazete muharriri, YU~ 
Tecrübe çok müthişti Tahra tün otomobiller, doktorlara Emniyet sandığı hükumetin 480 bin Leva aşırıldı yüzünde bu 2,400,000 ke 

aid olanlar müstesna; müsa- emrile fakirlere rehin olarak meyi ezbere bilen biolerilcee 
Bulgaristanın Stiranca - k. · ld v f k da b Beyin vücudu kaskatı dere edilmiştir. Ve bütün yatırmış oldukları eşyaları Kotel şehirlerin arasında l:iir ışı o ugunun ar ın 

sür'atile giden silahlı devri- parasını ödemeden geri ver- posta otomobili hücuma ugv - değil... Af 'ka-

k •ı • t• Maamafih cenubi rı eSI IDJC I yeleri taşımaktadır. miştir. radı. Otomobilde bir jandar- b' ıııe" 
~ ·ı b' d daki imamın mühim ır 

Son trajedilerin vukua İşçiler yirmi dört saat için- ma çavuşu ı e ır jan arma ziyeti var: Adam dokuz y~-Tahra beyin yaptığı tec- ı lar ve sandalyalar dolmuştu. 
rübeler akıllara durgunluk Tahra bey, muayyen saattan 
veren şeylerdi. Salonu terk on dakika evvel mükellef bir 
edenler biraz evvel gördük- otomobille tiyatroya geldi ve 
leri şeylere adeta inanmıyor- kapının önünde toplanan 
lardı. Bu insanın bu kadar yüzlerce kişinin hürmetkar 
fevkalade şeyler yapabilece- nazarları ile istikbal edildi. 
ğine ihtimal veremiyorlardı. Localar erkan hükumet, dok-
Tahra Beyin şöhreti kulak- torlar, mütefekkirler ve matbu-
tan kulağa yayılmıştı. Gaze- at erkinı tarafından işgal 
teler sütunlar dolusu ya~ılar edilmişti. Caddede birbirini 
yazıyordu. Bu tecrübelerden çiğneyen yüzlerce kişi bilet 
sonra tiyatro müdürleri Tah- alıp içeri girmeğe çabalıyor· 
ra Beye müracaat ederek lardı. Nihayet, tiyatronun 
birbirleriyle rekabet ederce- büyük saath saat dokuzu 
sine para teklifinde bulunu- çaldı. Beş dekika sonra per-
yorlardı. de açıldı. Tiyatronun bütün 

Tohra, bunların hepsini elektirikleri söndürüldü. Jüri 
reddediyordu. İstiyordu ki, heyeti sahnede mevki almış-
yüksek tabaka, tamamen tı. Heyet, Atinanın en meş-
emin olsun. Tahra bu mak- hur doktorlarından mürek-
ıatla ikinci bir davet tertib kepti. 
etti. Bunda en mahir dok- Şar tertibinde tezyin 
torlarla Atinanın en meşhur edilen sahnenin ortuında 
operatörleri hazır bulunuyor- üç ayaklı bir mangal nazara 
lardı. Neticede, bütün hazi- çarpıyor, mangalın bir köşe-
run, Tabrantn tecrübeleri, sinde gümüş bir buhurdan-
hilekarlık veya hokkabazlık nın tüttüğü görülüyordu. 
mahsulü olmadığını teslime Bir Arab bornosuna bü-
mecbur oldular. rünmüş, başına bir kefye 

Tahra be.1•, ancak bu sarmış olduğu halde sahnede 
kanaatın tesis ettiğini gör- göründü. Fakirin renksiz si-
dükten sonradır ki, kendisine masını çerçiveleyen siyah sa-
en iyi şerait teklif etmiş kalı, zarif ve ince bıyıkları 
olan tiyatro müdürü ile mu- ve hele bütün bunlar fevkin-
kavele aktetmeğe razı old. de heybetli ve kuvvetli es-
Tahra beyin bundan sonra sarengiz gözleri, hazurun üze 
İtalya. Fransa ve İngilterede rinde ürpertici bir tesir yap-
yaptığl' tecrübelerde ayni mıştı Bir masa üstüne, ope-
tabiyeti istimal ettiğini gö- ratörlerin kullandığı alat ve 
receğiz: Evvela, yüksek ta- edevat konmuştu. · 
bakanın itimad ve emniyetini işte, Tahra, bunların ara-
celbetmek ve bilahara tec- sında ölümle mücadeleye 
rübelerini halk huzurunda hazır bir pehlivan gibi orta 
tekrar etmek.. 1 abra, bu ya çıktı. 
suretle, muvatfakiyetini ev- Tahra beyi, her ihtimale 
velceden teminat altına almış karşr hazır bulunmak üzere 
oluyordu. doktor ve hasta bakıcılardan 

Tahra ile mukavele akte- mürekkeb bir heyet takib 
den tiyatro müdürü, Tahra- ediyordu. 
nın muhtelif vaziyette çıka- Fakir, evvela parmaklarını ı 
rdmış fotografJarmı Atinanın boğazının etrafında dolaştı-
her tarafına dağıtmış, ve rarak dilini yutar gibi hare-
gazetelere kuvvetli reklam- ketler yaptı. Biraz sonra 
lar vermişti. Bu sayede, tec- vücudu soğuk bir taş gibi 
rübeler yapılmazdan üç gün kaskatı kesilmişti. 

1 d ve birkaç yolcu vardı. Or- b r 
ge miş ol uğu yerlerde kala- de tırhlı kamyonlar imal şından beri ba•ka hiç 1 

mandan atılan silahlar üze- "' 
bahklar toplanmı~tır. Gene- etmişlerdir ve bunlardan on . b.ld k. . d şey okumamış!. .. ? 

rıne otomo ı e ı 1an arma-
ral Goded'in obüslerle delik beş tanesi Saragoss'a taar- larda karşılıklı ateş ettiler. Kadın ıslık çalamaz f'l!1 

deşik olmuş sarayı, asilere ruz için yürüyen 10,000 ki- Yolculardan bir ikisi ile Evlendiğinin ertesi gu~ 
aid kışlanın harabelt:ri, üze- şilik iki kolunun başında jandarma vuruldu. Şoför adam ayrılık davası açıyo 
rinde Kristof Kolomb'un olarak haraket etmiştir. otomobili bırakarak sağ kalan Mahkeme reisi soruyor: . ti· 
heykeli bulunan ve kurşun- Toplarla mücehhez bir yolcularla kaçtılar. Hırsızlar - Neden ayrılmak ıs 
larla delik deşik olan yal- üçüncü kolun da harekete otomobilde 480 bin Leva yorsunuz?, 
dızlı kürre parmakla göste- hazaırlanmaktadır. Bütün si- bularak aşırdılar. Yapılan -· Adam anlatıyor: 

d G .. . d•v• gece 
riliyor. lahlı milisler kendilerine tes- tahkikat neticesin e jandar- - uvey gır ıgım ğ• 

manın yakından rüverver karım odada ıslık çalın• 
Beledi temizliğe başlan- lim edilen silahın künyesi kurşunu ile vurulduğu anla- başladı. Birşey söylemedi:: 

mıştır; sokakları taaffünlen- kayıtlı birer vesika taşımak- şıldı. Otomobilde rüver kul- Fakat soyunup yattıktan sot. 
diren beygir leşleri oldukları tadırklar. Bu milisler ancak l · d 1 ı k ı k d dl et 1' anan 1an arma çavuşu o - ra ısı çama ta eva d' Je· 
yerde yakılmaktadır. işçi ve sosyalıst organiszas- duğundan çavuş tevkif edildi. Susmasını rica ettim, ı~ 

İki tanesi müstesna olmak yonlarında kayıtlı olanlar Çavuşun baskını yapan çete medi. Kalktım, giyin~ıtl~ 
üzere bütün kiliseler yakıl- arasından toplanmaktadır. ile alakadar olduğu zanne- çıktım. Şimdi ayrılmak ıs 
mıştır. Hükumet bunun önü- Şehrin üzerinde hakiki ha- diliyor. yorum. .. ,er" 

Hakim ayrılık hükınu ............ ................................................................. medi, dediki: b btaO 

İ GözüMüzE CARPAN YAZILAR i 
ı ' ı 

- Bir kadının sa 8 

tıııe" 
akşama kadar dırıltı e ır" 
sindense, ıslık çalması ~ay 

................................ 0 .......................................... .. lıdır! ... 

Yüksek hayran baktım. demek ki.. Tahsisat 1 0 
Doğrusu bu "yüksek kab- · Peki o halde "müdürü En fazla tahıis~t adi. 

katına na,, tabiri pek tuhafıma git- u~umi,, ye ne demek lazım imparator ikinci Vılbe~ınğil, 
••• ti. bilmem.. imparator sifatıyl~ :ede 

ir memur ar'kadaŞın Falan, filan direktörlüğün Öyle ya müdüre yüksek Prusya kıralı sıfatıy se · tı 
Yanında oturuyordum. 128 ·1 f ank tabsıs• 

artık yüksek katı, orta kah, katı dedik.. yüksek kattan mı yon r d rdıO 
Arkadaşım dairesinin müdü- vardı Sekı.ıinci E va 

aşağı katı olur mu? sonra da kat kalmadı.. . . r faı-
rüne bir tezkere yazıyor. Müdüre yüksek katı diye Artık "müdürü umumi,, tahsisatı bunun üç mıs ı k•" 
Tezkereye " dı·rektn.r ladır. Ayrıca on milyon dır· . . . . . " - yazılınca,müdür muavınıne ye de bilmem ne "ciirektör- r . var 
lüğüne,, diye başlamış. orta katı diye mi yazacağız? lüğü taraçasına,, deriz, olur dar da şah~ ~e ırı . 

Bu sırada yaD\mıza başka Müdür muavininden son- b't En zengin ra ır. 500 
b d ld. A k d ı er... G l B parbn ir a am ge ı. r a aşımı:ı k enera ona 1 oO 

ra ilere de bu hesap ~a alt Güzel bir kararla şu "el- bin franktı. Fakat Napo Y
11
, 

tezkeresine şöyle bir göz k d k · b d k • attı: atı eme ıca e ece ga· kabı ihtiramiye,, lüzümsuz ayrıca 25 milyon frank 

- Aman birader, dedi, 
sen hiç elkabı ihtiramiye 
kullanmıyorsun? .. 
Arkadaşım: 

- Ne diyeyim yani? " 
.... direktörlüğü canibi a
lisine,, diyemem ya ... Kalktı 
onlar ... 

- Canibi ali deme efen-

liba ... Hademelere ve;. saire- · kırtasiyeciliği gömmüştük, yordu. 
ye yazarken de bodurum aman bir daha hortlatmaya- Fransa reısı cuıııburu 
katı tabirini kullanabileceğiz lım .. - H.F. (Akşam) 3.600.000 frank alır. ~~ 

~':'ltı:;:ı ';'ltı;'I~ ';ll~'llıı;_"lıı;" ~~ıı;tltı;'f s;'I .:11 ';11-='ıı;ıtfl~l .. lllP;.!ln; q ı;1J!ıı;11 ':'~ıı:'lıı;qır;_ııııı;~ı';'<":'~~ıt~:s~~ 
~lı":iıl li ıif Jı;;ııflıi:idlilliiid ı.;;tı!lıı;ud~ı..ıd .!ıiiıd 1""11 :;.;;ııJ~ı,..ılıı,;";idlıb:iıJiıi..ıd ı.HııJ~IJMiıllıi;iıl ıkid!Jıj;jdlıı#iıl lıii&l!lWo'-...ltbdıl !ıi;iıllbıddlWııııı;;.ailoiiidllıiddliii'ıillıı;;:iıltı;;iıl...... t."I 

~ ~ 

d '' Zıngal ,, Parkeleri : 
..._ .. 
[•1 En nıodcrn ve en son sistem usulle f urunlann1ış ve kurutulnıuş, 

dim .. "Bilmem ne müdürlüğü ı ~•.! içinde haşarat yaşatrnaz, şeklini katİyen de,<Yistirnıez, çok uzUO 1 
yüksek katına. diyeceksin.. •"• - " • I 
ka_tın~~~~::~~l~i: b::k::~ [:) EVL~~İNiii~rn 

1

T~B~N~tR1NJ ~ 
::~~~=y:;~~~kaşaıard•0 •0n- ·; ZıngaJ Parkelerin' de11 I 

"Direktörlüğü yüksek ka- [+] y A p T ı R 1 N ı z t 
tına,, diye yazdılar .. ben de F+] ~~ 

d d h ~ll':.'llıı;ıtıı;\f"+~1!"ıı;ıtll~QP'.:'11~f11"1'fıt1qlffl'~~Jl'~ll' pı·~~!.'11! 111!.'llll~i ~p~~Jl'!lll~ll'!.'llfl'!~~~~Jll!.'llfl';1l~-;~~ otur uğum yer e ayran ~ı.!:ıaıhoılllııMııl""''atMı1 . ....uı1ıuıı1 1ı .... d1ıı~~~ı:.;1ıD~ı11;ı;:.~1rı~11.~ı&~ıı~111:h~ıı:Z.~~~~~uh~dır~d1ıı~u~~~-ı~lızi;;ııı•-.. ,;r.ı. i 
----------------------------------------------------~------~~------~~--~- r~eı 1 ıııe 

evv.-1, tiyatrodaki bütün loca ( Arkası var) 

Bir 4:0 •, t 
Gecede Clnaye 

Korku \Te He)'ecan Romanı 

- 15 -

~leçhul adam elini ~tuk'a uzattı 
- Soruyormusun? 

1 
Hele Beni dinle Mak ! Dedi. 

bir şişe getir bakalım, içer Sana teklif ettiğim iş, küçük 
miyım? içmez miyim? bir iş değildir. istersen iki-

Mak adanın bir köşesinde miz yaparız. Günde beş bin 
bulunan bir dolaba doğru gram ... 
yörüaü. Dolaptan bir şişe Biliyorum Fakat şart• 
viskı ve iki kadeh alarak larm hoşuma gitmiyor. Yani, 
arkadaşının yanına döndü ve: hoşuma gitmiyor değil, fakat. 

· - içerken daha iyi görü- Dığeri Makın sözünü 
şeceğiz, diyerek kadehleri kesti : 
doldurdu. - Her vakit böylesin l 

Kadehleri yuvarladılar; meç- Hiç değişmemişsin ! Başka
- ................ --&CL&llSl.l....~----~~........JL-Jıuıı:ıu::a.u.sw:ıwı~abat rahı 

ve tehlikeden uzak oturmak, 1 gene görüşürüz. calar olduğu halde gizlenmiş on beş numara ı buıılıard~ll 
sonra ... Aslan payını almak Meçhul adam elini Mak'a oldukları yerlerden meydana mi? Fakat ben , ded•· 
ister~in. Dedi. uzattı: çıktı lar! bir ~ey anlamıyoru~~di ,., .. 

- Sade ben mı?. O, ben- - İşin böyle olacağına Her iki kaçakçı kımıldan- - Zararı yok, şı 
den fazla almıyor, benden zaten emin idim. Dedi. mağa bile meydan bulamadan larsın. dr• 6•' 
ziyade rahat etmiyor mu? Mak, meçhul adamın elini yakalanmış oldular! Mak, Smit cebinden LoP dı ye 

d d kar · Sonra ... istediği ande hepi- sıktı; sonra o anın ip taraf- titriyerek: rita ve planını çı 
mizi birden mahvedebilir. larına doğru yürüdü; eğile- - A .. Ateş ... Etme .. Tes- Maka: ··rdii"te" 

- İşte .. Gene korku .. Net- rek yerdeki halının bir kö- lim oluyorum! Dmekten baş· _ Bunu da go .,ı,oa•" 
sini düşünüyorsun hep. şesi ni kaldırdı. Gizli bir ka- ka bir çare bulamamıştı! sonra hala mı birşe~ • 

B k d ~ k · ı· b d 1 Smit.· ' · soroU· d•0 
- aş a neyi üşünece- pagı açara gız ı ır o ap- yacaksın? Dıye l k•5• e 

ğim? tan birçok uyuşturucu mad- - Eğer mümkünse t~slim Bu, biraz e'1Ve ara"' 
- Fakat ben diyorum ki deler şişeleri çıkardı. olma şakam yoktur! dedi ve alınmış olan pJanı l ~1 • 

0 hiç bir şeyden haber al- Fakat arkadaşına dönmeğe kuvvetli bir kelepçeyi Makın Mak titremeğe baŞ a ... j-
mamalıdır. Bu işi sade biz vaki~ bulamadı; çünkü bir bileklerine taktı. Sonra Ma- Polis müdürü: k jsted1ge' 
bilelim. Olmaz mı? tabanca namlusunun şakağı- kın omuzlarından sarsarak: - Haydi, çabU s··yJeOI . 

Mak bir müddet dbşündü, na dayandığını ve Smit'in - Çetenin on beş numa- mi bildir! Dedi. 
0 

5e~~ 
d rseo, &JP"" 

sona ayağa kalkarak: korkunç bir sesle: ralı merkezinin nerede oldu- mekte ısrar ~e .. e bodr"~ eli 
- Olur, dedi. Bu işi sa- - Eller yukarı! Yoksa ğunu kat'i surette söyle! polis müdürlügu ıolerJtl 

de ikimiz yapacağız. Bu ak- gebertirim! Dediğini duydu. Emrini verdi. değil, fakat cebe~:: ! ) 
şam sana istediğin gıramları Ayni zamanda Smit'in Mak, şaşırmış gibi: bine gönderecegı f l,r 

verece .. im. Yarın g_el_ir_s_in_,_ , __ d_ö_r_t -"p_o_li_si_d_e_el_le_r_in_d_e_ta_b_a_n_·.:___-:_Ç_!__e_te..:.m..:_.::m..:.i?.:_.....!Ç..:e..:..te:.:m=i=n:.......!..~--~-..:.(_A_r_k_•_'
1 

__ ~ 
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TELEFON E 1 
31s1 m 

güzel film birden = 
zouzou ı ı 

~k a 
er Can Kayın'ın temsil ettikleri büyük film B 

~Son vals 1 
Petroviç ve Kamilla Horn 'un şaheseri ~ 
~ l E at ar 15, 20, 30 kuruştur m 

~E lllJBEB 

t. Doktor 
1'l.~Şevki Uğur 

l)ah·ı· ı ı hastalıklar n1ütehassısı 
---~•rrıburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~ cl~~uza kadar ve öğleden sonra birden 

. dahi muayene ve tedavi eder. 
eaı : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu· 

~. ~ 36 numaralı muayenehanesinda. 
~''•ciğer, kan bastalıklan kansJzlık, zayiflik, 

' 1\ aıide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

1Çenler bilir 

1 

• , ............... 
BALIK YAÖI 

İÇEMİYENLER 

Perakende 

5 Ağastos 

Fakir ve kimsesiz çocuklar 
için uarasız sünnet 

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

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

---------~·--------------

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaıırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaflrla· 
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyazlığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak· 
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv· 
veli piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd içın bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylul Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 
_ Kemeraltında Hükümet karşAsında 

e..aA6ııWııt.A1'•Aııtaktı~aaaaa!AaıtııA1t ~m - !Sd22!2L ~--

1 Ressam - Dekora tor 1 a 1\ 1 D •kk 1 
i Kadri Atama/ 111 ~azarı · ı ate 
41 • 1 lzmir 6 ncı ı\rsıulusal Fuvarına iştirak ı 
• lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden !; ti edecek rekJam sever pavyon sahiplerine: 
G mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı D 
ti F d y t ğ D 8 Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim. Dekorasyon· ve 11 
41 uar a ap ıraca ... ınız D m Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yapbrmak il 

PAVVON İNŞAATI ! 8 ayni zamapda mentaatınızı gözetmek istiyorsanız: R 
• DEKORASYON • 8 BALCILARDA NO· 121 de BOYA TiCARET B 
ı PLAN - RESİM t a EViNDE NiYAZi OZAN ve arkadaşlanna lütfen • 

1 ve bilumum tesis~t kabul eder • müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 ı 
ADRES - ELHAMRA SINEMASI • 

····i······••ı•••••.......... --
--- - . 
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Salalfe 4 

Domuz zannı 
vurmuş ile 

Sucanın Derebağları ma
hallinde feci bir kaza ol
muştur, Pıiştineli Aslan, bağ 
sahibi Ramazan tarafından 
av t~fd.Şi ile domuz zannı 
ile vurularak ağır surette 
yaralanmıştır. 

Ölüm derecesinde lf aralı 
olan aslan hastahaneye kal
dırılmış, Ramazan yakalan
mıştır. 

Yeniden 4 
Orta mektep 

Açılıyor 
Eyli'ıl ayında gene mektep 

ihtiyacı başgösterecektir. Bu 
sene ilkmekteplerden mezun 
talebe, geçen senelerden çok 
fazladır. Onun için yeni orta 
mektepler açılmak lazımge
leceği şimdiden nazarı dik
kate alınmış ve orta mektep 
binası ittihaz edilmek üzere 
binalar kiralanmağa başlan
mıştır, 

Burnava'da iki büyük bi
na kiralanmak üzeredir. Bu 
binalar orta mektep olarak 
kuJJanılacaktır. Göztepe 'de 
ayrıca bir { Kız orta mektebi) 
açılacaktır. 

Karşıyaka'da eski Fransız 
Dam Dosyon mektebi bina
sı da .<.ültür direktörlüğünce 
kiralanmıştır. Bu hına da 
orta mektep olacaktır. Bu 
sene şehir ilkmekteplerinden 
1050 erkek ve 750 kıı ta
lebe mezun olmuştur. Bu 
talebenin ortamektep ihti
yaçlariyle vilayet ehemmiyet
le alakadcar olmaktadır, Bu 
sene mektepsiz hiç bir ta
lebe bırakılmayacak ve hep· 
sine mektep bulunacaktır. 

Sabah sabah 
rakı içmiş 

Başlanıış sağa sola 
çatmdğa 

Bu sabah Hacı adında biri 
kafayı çektikten sonra ve 
İngiliz bahçesi üzerinde ge
len geçene sataşmağa baş
lamıştır. Hacı önce bir 
kömürcüye çatmış, sonra 
bahçıvan Osmaoa sataşmış, 
adamcağızın bardacıklarını 
ezib ezib sağa sola fırlatma
ğa başlamıştır. 

Bunun üzerine Osmanla Hacı 
kapışmışlar elleri, yüzleri kan 
içinde karakola götürülmüş

lerdir. 

--•-.. ı .....--.-

Paraşüt kulesi 
Kültür parkında yapılacak 

olan paraşüt kulusi 38 Lin 
liraya ihale edilmiştir. 

İlancı Hafıza 
Hemen matbaamıze geliniz. 

Pi ver 
186 yaşına giren ve dün

yanın bir çc k büyüt1. şehirle
rinde fabrikaları olan meş
hur Piver ~fabrikasının esa
smı, Losyon, kolonya, podra 
ve Rujları lzmir acentesi 
Şemsi Hakikat ucuzluk ser· 
gisinde toptan ve perakente 
sablmaktadır. Ucuzluktan 
istifade ediniz. 

(llalkaa Seıl ) 

1 lzmir orduya sekiz tayvareli1' 
bir. filo lıediye ediyor ~a0· 

Feda kar lzmirimiz bu se· şimdiden hazırlıklar• b• 
ne ordumuza sekiz tayyare- mıştır. 

lspanva ihtilali yüzürıden Jik bir filo hediye etmekte- Bundan evvel : 
dir. lzmir 

Halkımızın teb~rruatı se- ızmir bombarduıı•0 

kiz tayyare daha alacak Cumaovaıı 
bulduğundan genel merke- Değirmendere 

Avrupa işleri cok-korkunc· 
' ' bir hale gimiş bulunuyor 

İstaebul 5 (Özel) - İspan
ya ihtilali bütün vahşi ve 
kanlı harb sahnelerinden 
başka Avrupayı da telıdide 
başlamıştır. Almanlarla İtal-
yanların asilere, Fraesızlarm 
da hükhmet tarafına yar
dımda bulundukları anlaşıl
maktadır. 

Stefani ajansı, Fransanın 
ispanya hükametine iki bom· 
bardıman ve beş avcı tayya
resi yoJladığını, ayrıca 25 
tayyarenin de parçalar halin-
de göndardiğini iddia etmek
tedir. Bundan başka Fransa 
top ve diğer harb malzemesi 
de göndermiştir. 

Burgos 5 (A.A) - Havas 
Ajansının muhabiri, asi kuv
vetler kumandanı ile yaptığı 
mülakatta kezalik zaferden 
emin bulunduğunu söylemiş
tir. Asilerin cenub kuvvetleri 
kumandam hükiımet kuvvet-
lerini püskürterek 200 tele
fat verdiğini bildirmiştir. 

İstanbul 5 (Özel) - Fran
sanın İspanyaya harb silahı 
vermesi dolayisile Jtalya ve 
Fransız gazeteleri arasında 
büyük bir mücadele başla-

mıştır. 

duğo görüşme hakkında bü
yük bir ketümiyet göster
mekte ve fakat Parise İs
panyol altını gelmış olduğu 
ehemmiyetle kayd ve Fran
sayı İspanyaya selam vermiş 
olmakla itham etmektedir. 

ALMAN ZIRH~I~;ı 
Kuta 5 - Doçlont adın

daki Alman harb gemisinin 
mürettibat ve zabitleri bugün 
şehre çıkmışlardır. Bu hadi
se Fırasada çok fena bir te
essür yapmıştır. Geminin ku-
danının asi kuvvetler kuman-

ltrlyaıı gazeteleri Fransız danını ziyaret ederek görüş-
sefirinin dün Hariciye Nazırı mesi Fransamn endişelerini 
Kont Miyauo ile yapmış ol- bir kat daha artırmıştır. 

-----------------------.. -~-00..00--------~------------~~--

H a beş çeteleri Adis-Aba 

zimiz tayyarelere verilecek Karşıyaka 
isimleri şubemizden sormuş- Bornova 01~ 
tur. lzmir tüccar ve e• 
Şubemiz heyeti dünkü top- bmir rençberleri 

lanbsında hesabatı tetkik lzmir mekteplileri 1J,ıl 
d k . t yyare .• e t:re : namına bırer a . ,elci' 

Buca lzmirimiz bu defakı ı7 
Balçova, N arhdere tayyaresile orduaıuı• t b1'' 
İzmir işçileri tayyarelik bir filo afOJl 
İzmir balıkçıları lunuyorlar. pıl-' ., 
t · l · de y• ~ zmır memur arı Hesabat üzerın bitr' , 
İzmir kadınları tetkikata göre dah• o•~ 
t tıoıı> . , 
zmir bahçıvanları esnafımızm teberru• 1,bUe 

lzmir manifaturacıları farına birer tayyare ~t• ~· 
Teberruatının' birer tay- cek mıktarı dolduraı~ nııs01' 

yare almağa müsaid olduğu- duğu görüldüğünd~Ob::te bit 
nu gördüğünden tayyarelere del<i senede bu nı5 ·dı' ffl' 

~ uoıı bu isimlerin verileceğini ge- filonun almacagı 
nel merkezimize bildirilmiş- dır. . rl• ~·· 
tir. Göğsümüzü iftı~a 0etİ~ 

30 Ağustos zafer ve tay- bartan bu parla ·rtUet1 
lııP1 :d 

yare bayramuıda bu tayya- önünde yurdsever . tııtO 
relerin adları büyük mera- bir kerre daha tebrık e 

.;:kılacağından şubemiz vazife biliriz. B1 

bayı muhasara ettiler 
100 Kadar Habeşli kurşuna dizildi 

Bütün ispanya: PROFESÖ~ !! 
j bir insan sal- Konfe;;sı11,~' 
1 hanesine dön- vermek aıe ~ 

müştür ..rl İstanbul 5 (Özel) - Habeş 
çeteleri Adis-Ababayı yine. 
sıkıştırmağa başlamışlardır. 
Çeteler -gece yarısına doğru 
şiddetli .oir baskın yapmışlar 
ve şehre yakın tepeoleri tut
muşlardır. Müsademe çok 
kanlı olmuş çeteciler şehir 
sokaklarında ltalyanlarla bo
ğazlaş m ışl ardır. 

ltalyan tayyareleri çeteler 

üzerine uçuşlar yapışlardır. 
ltaJyanın tekziblerine rağmen 
Havas Ajansı muhabiri, Ha
beşlerin Adis-Ababanın bazı 

sokaklarını ihata ettiklerini 
bildirmektedir. 

Portsaid 4 - Habeş çete
leri püskürtülmüştür. 100 
Habeş mütecavizi ve Habeş 
başpapazı hemen sokak orta
sında kurşuna dizilmişlerdir. 

Adis·Ababa bir harb şehri 
manzarasını almıştır. 

Sokaalarda müfrezeler do· 
laşmaktadır. 

Bu son Habeş taarruzu 

yapan Ras Kassanın oğludur. 
Bu son Habeş taarruzla~ı 
' ağmur mevsiminde de de
vam ederse ltalyanlar ıçın 

çok tehlikeli olacaktır. 

-Baştarafı 1 ncide- Avrupa, t 
alakadar eden siyasi bir gidiyO! f t 
mesele halinide aldı. Savaş fesat b'-,., 

1 ı· Ankal'a - Pro ıP"' 
ya nız spanyadaki birbirine Afet memlektiaıiıd~.,[ ıss1 ~ 
düşman sınıflar arasında de- Eti Türkleri eserJerı b•f~1' t 

ğil, ayni zamanda bütün ıJ 
dana çıkaran son f•t•sı'J, 

Avrupadaki sınıflaTa dahi .
1 

kon ... ıet" 
şamil oldu. Komünistlerin ve müoasibetı e bugil" ,,J 

S vermek üzere IJl1'. 
~--~------~--------------00 .. 00--~--~~----------------~ ostyalistlerin nafiz bulun- kt·r "'ı1' O ı ·dece 1 

• ıceoı""' 
dukları memleketlerde İspan- A;e~iea g~irlikte ~:ııte~ı( •• 

Güreşçiler deı Odemişte bir 
Mağlup kız öldürüldü 

Ödemiş kazasının kiraz 
nahiyesine bağh Şemenler 

köyünde kır bekçisi Ahmed 
kızı 14 yaşında Hatice, bir 
ağaç altında ölü olarak ibu
lunmuştur. 

-Baştarafı 1 incide
kaya kadar iki pehlivan bir
birlerini denedıler. 

Üçüncü dakikada Çoban 
rakibine bir oyun yapmak 
istedi. 

Ve Alman altına düştü. 

Bu oyundan kurtulmak için 
tatbik ettiği oyunda muvaf
fak olamadı ve mağlup sa
yıldı. Mağlubiyetine sebep 
görgü noksanıdır. 

Büyük Mustafa, rakibi ile 
güreşirken çok hararetli idi. 
Mastafa daima hakimdi. 
Tam oyunu kazandığı bir 
sırada yanlış bir hareket 
yaptı ve beli fazlaca incindi. 
Bu sırada kendine çabuk 
gelmediği için hükmen mağ
lup sayıldı ve hastaneye 
kaldırıldı. 

Büyük Mustafayı muayene 
eden doktor kendisini iyi 
bulmuştur. Yarınki güreşlere 
iştirak edeceğini söylemiştir. 

PuvanLuımız şöyledir: 
Çoban Mehmed 5 fena 

puvan, Büyük Mustafa 4 f~
na puvan, Mersinli Mebmed 
2 fena puvan, Ankaralı Hü· 
seyin 3 fena puvan, Sadık 

( tasfiyeye uğramıştır. 
Ankaralı Ahmed 4 fena 

puvan. 
Bu vaziyete göre bütün 

ümitler Mersinli Ahmetle 
Çoban üzerinde toplanıyor. 

Berlin 4 (A.A) - Seç.ne 
güreş maçları : \ 

Mustafa Avcıoğlu (Türkiye) 

Hatice, akıl hastalığından 
maluldu, ölümü münasebetile 
tahkikata devam ediliyor. 

Afyon 
Ziraat bankasının afyon 

müstahsillerinden afyon al
ması işi ikmal edilmiı;tir. 

Banka tophyacağı afyon
ları Ağustos sonuna kadar 
İnhisarların İstanbul deposu
na gönderecektir. Afyon re
keltesinin 4000 sandık ola
cağı tahmin ediliyor. 

sayı hesabile Vard (İogilte
reye galib. Ağır sıklet: Meh
med Çoban (Türkiye) sayı 
hesabile Charlier (Belçikaya) 
galib. 

Horoz sıklet: f Ahmed Ça 
kır yıldn: (Türkiye) sayı 
hesabile Tamba (Japonyaya) 
galib. 

SPOR VE DEVLET 
Olimpiyatlarda aldığı'DtZ 

fena neticeler, spor mahafi · 
liode l.ıii.yük bir teessür uyan
dırmıştır Bundan sonra spor 
işlerinin Maarif vaka etinin 
idaresinde devletin eline geç· 
mesi ve ı aarif vekaletinde 
bir spor müsteşarlığı ihdas 
edilmesi, spor teşkilatında 
esaslı değişiklikler yapılması 
düşünülmektadir. 

yadaki komüni&tlere ve Sos· 1 a aı 
Remzi de Os oy 11 

1 

yalistlere manen ve maddeten .J 
t dir. .. e-eı·.( 

Koca öldürme 
• 

modası 
Baştarafı 1 incide -

kam almak istedi. Bir gün 
Britton telefon başında ko
nuşuyordu. Kadın kocasının 

arkasına geçerek ateş etti. 
Kocası telefonu.bırakıp kaç-

mak istediyse de kadın ken
disini takip etti ve ateş et
mekte devam etti. Ve niha
yet Britton öldü. 

yardım edilmektedir~ Faşist- kap f P' 
1 Hafriyatta çı de ko" e , 
erin hakim bulunduğu yer- den nüaıuneler . 

lerden de klyamcılara hususi ktır ·' ta gösterilece · e~r· 
müzaheret ve vardım yapıl· 'ler'1' #' ~ 
dığı anlaşılıyor. ve mühinıaıat f ,,ıı-' 

Fakat bu müzaheret ve çekiniyor. Çü~kliftalY'oı~; 
yardımlara resmiyet rengi ve yardımı derha yaoıll 1 
şekli verilmesinden son arkasından Alaı•~te j; I 
d d · . b A b' 5ure ... erece e ıçtına ediJiyOf'. ve resmı ır . 8,dıJY ~ 
Mesela Fransadaki sosyalist- yol ihtilalcilerıoe y ol•" ıl, • 
ler komünistlerin nüfuzu melerine sebeb lt•·~ı 
1 d b ıı -1e tOY') 

a tın a ulunan hükümet İs· Netice Fraos I aoY' 
panyadaki mevcud hüküme- nüfuzu, yalnıı 5~r.U~ de 
t. b 1 ~·1 barı,. 
lD meşru u unmasına rağ- ğında degı • 

f men her hangi suretle silah pışacaktır. 
OOOOOOOOOOOOOoooo~;;;~~~~;;:)oc)O(lıOOır"-

Jürinin ekseriyeti kadını 
bırakmak fikrindeydi. Fakat 1 
akalliyet muhakemenin ye· 
nilenmesini temin etti. 

Kadını Amerikanın en 
meşhur dört avukatı müda
faa ediyorlardı. Buna rağ
men neticede mahkum oldu 

1 •• r 4 

_ Ozel ders veriliY0 011ş fı~ 
ve kocasını öldürmek yüzün
deıı cezaya uğrayan ilk ka
dın olmak şöhretini kazandı. 

Çok geçmeden Doroti 
Hoster namında bir kadın 
da kocasını öldürdü. Koca
smın] lkabahati, biraz içki 
içtikten sonra kavga gürültü 
çıkarmaktı. Nihayet bir gün 
kahvaltı esnasında cinayet 
vuku buldu. Ve kadın ko-

l casına gene ı:ırkasından iki 
kurşun attı ve derhal yere 
serdi. 

Ladın kocasının sarhoş 
olduğunu, kendisini dövdü- • 
ğüoü, bu yüzden kendisini 
müdafaaya mecbur gördüğü
nü, kocasını nasıl vurduğunu 
hatırlamadığı, hadisenin na
sıl vuku bulduğunu, taban- 1 

cayı nasıl ele geçirdiğini, 
_ tetiği nasıl çektiğini bilme-

lkn1ale kalan talebeler için hazırlaOsıı'' ~,I. 
Orta kısım için Fenbilğisi, Riyaziye, ~r~~bfeıı ş;,/' 

Cebir, Hendese, Fizin ve Fransızca derslerıP~ ,,tıf 
almak istiyen her gün saat 9 dan 11 kadar a l 
sokak 17 numaralı eve müracaatları. N· ç. ~ 

D-7 f. D· ve JJ'' 
Piyaolarını yepyeni yııP ı 

• • 1 o~ ıstıyen er . ııse1' te0,,~ 
Piyanolarını mükemmel surette akörd ettı~1ıe 1" ,e~ 

yepyeni bir hale sokmak istiyenler ınatba• '•t";r 
etsinler. İstanbuldan gelen kıymetli bir sarı ~1'tıt• 
fiati olarak akord için yalız (175) kuruş ala ,,,,~ 

Telefon : 3503 ~##~j,,;,;~ 
•••••••••••••••• .... •• .... ••••••••••.'':j;di1'1e e f 
diğini söyledi. tıklarını bJ 01 yef ~ 

Fakat tahkikat meseleyi cede koca!.s.~rJsf· JO'J' 
az çok aydınllattığı için ne- )erini söylu'J bO'"' ,;.?l 
ticede kadın cezadan kur- Fakat O ,eı• 110 ~ ~ı 
tutamadı. kadınlara 50,,r• 10t· ,ı/' 

Diğer hadiseler de az başladıktan 
51 

alı~ .~ 
çok bu mahiyettedir. Kadın- seJerio ark: 511ı *1 

ların hepsi de ansızın akılla- dınlar artı -yotltl' 
rını kaybettiklerini, ne yap- nı kaybeta:J• 


