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idare 
hakimdir 

1 
Fransada 13 yaşında 

bir haydud 

Tehdid mektu
bu ile para 
sızdıracakb 

ispanya gemileri bir lngiliz tayyaresini topa 
tuttu. lngiliz tay.veresi de gemivi batırdı. Ay
rıca bir Alman 2emisi topa tutuldu. Dört 

Fransız tayyaresi müsadere edildi 
İstanbul 6 (Ô· 

zel) - Madrid
den verilen ma
lumata göre 
asilerin vaziyet
leri fenadır. Asi 
ler Saraguasda 
çok vahim vazi
yettedirler. Yi
yecek ve mü· 
himmatları yok
tur. Katolonya 
tayyareleri bir 
isi tayyareyi 
düşürmüştür. 

Bir Fransız 

müşahidinin fik
rine göre vazi
yet şöyledir: 

-Asiler Mad-
ridi ele ge- Asiler Telgraf Muhaberatını Kesiyorlar 
çirmişlerdir. Buna mukabil taarruz için İcab eden kuv· 
hükumet kuvvetleri de Sara- vetleri Navardan göndermiş· 
gossayı alamamışlardır. lerdir. Saragossa asilerin 

Asiler Valansiyaya, Endü- müstahkem mevkileridir. 
lüse cenubi Sevil'e ve Fas'a Asiler şimdi planlannı de-
hikimdirler. Hükumet Kastil, ğiştirmişlerdir. Şimal ve cenup 
Luçya, Aragunya ve Kata· orduların birleşmesini bekli-
lonyaya hakimdir. Valadelit'i yorlar. Bu olursa Madrid 
ellerinde tutan asiler Burgoz- ihata edilecektir. 
da ve Navarda muviikkat General Mola, cenub ordu-
bir hlik6met kurmuşlardır. sunun hazırlanmasına intiza-

Sen Sebutiyea'e karıı ren mevkiiai tahkimle meı-

guldür. Asilerin ellerinde 
Kadiks Elcezire limanları 
vardır. Diğer bütün limanlar 
ve filo hükumet kuvvetleri
nin elindedir. 

Paris 5 - Fransız tebaa-
lannı almak üzere Maddride 
gelen dört Fransız tayyaresi 
hükumet tarafınaan müsade
re edilmiştir. Fransız gaze
teleri bu hadiseyi fevkalade 
şayanı hayret bir hadise ola· 
rak tavsif etmektedirler. 

KRALIN OGLU 
Sabık kral Alfonsun oğlu 

gönüllü olarak asilere iltihak 
etmişsede, general F rankonun 
emrile bu talebi reddedil
miştir. 

iŞÇiLERE YARDIM 
İstokholm Sosyalist partiri 

İspanyol işçilerine yardım 
için 25 bin kronluk bir iane 
verilmesine karar vermiştir. 

MUHAREBE 
Hükumet kuvvetleri Goa· 

darama dağlarındaki çok 
mühim bir tepeyi zaptetmiş· 
)erdir. 

Madrid civarında 24 saat· 
tanberi devam eden harb ne 
ticesinde asiler rüc'ata mec
bur olmuılardır. Bu hubte 

- Soau 4 ladllde -

METAKSAS 
Parlamento feshedilmiştir. 

Seçimlerin hangi tarihte ya
pılacağı henüz belli değildir. 

•••• 
. Açık mektub 
İznıirin kıyn1etli Vali
si bay Fazlı Güleç'e 

Dün köyümüzü Iütf en şe· 
reflendirdiniz köylilmllzüiı 
bütün dertlerile alakadar 
olduktan sonra kooperatif 
işlerilede meşgul olmayı 

unutmadınız. Kooperatif işi 
en mühim ve en hassas dert
lerimizden birisidir. Koope
ratif teşekkülleri Cumuriye
timiz idaresinde olduğu gibi 
bütün dünya medeniyetine 
hizmet ettiğini çok yakından 

takib eder ve biliriz. Bu 
bilgimizdir ki, kooperatifi· 
mizin ilk teşekkülde bütün 
varlığımızla sarıldık. Maale
sefki ümit ve tasavvur etti
ğimiz şekilde idare edilme
miştir. 

Bu bapta bankaya yapılan 
- Sonu 4 üocüde -

F ranıada on üç yqmda 
bir haydud yakalanmııbr. 

Bu küçük haydud boyuaa 
bakmadan ağır tehdidlerle 
dolu mektuplar röndererek 
bir tüccardan para istemiıtir, 
İstediği para Amerika hay
cudları gibi milyonlar değil
dir. Yalnız 500 frank, yani 
40 liradır. Küçük haydud 
yakalanmıştır. 

Vaka Franıanın Saint Bri
euks şehrinde olmuştur. Bu 
şehirde Gilliaume Pont ama
da bir şarap tüccarı vardır. 
Tüccarın vaktı hali yerinde
dir. M. Pont geçen hafta 
"öldürücü Joe" imzala bir 
mektup almııtır. Mektupta 
şu satarlar vardı: 

"Üç güne kadar Croqae 
villasi ile eski Piıkopoılak 
arasındaki taıın albna 500 
frank bırakmazsanız çocap· 
nuz kaçırılacakbr. Kaçualaa 
çocuğun parmaklan keaile-
cek ve size poıta paketile 
gönderilecektir. Polise ha
ber vermeğe kalkıtmaJlll 
yoksa .... " 

Şarap 'taciri mektuba e-
hemmiyet vermemiıtir. Fakat 
üç gün sonra ayni yazı ft 

gene "öldürilcü Joe" imu
sile bir fmektup ahmtbr. 
Mektupta ıunlar yazılı idi : 

" Geçen mektubumda yas• 
dıklanma kulak asmadın. 
bir kerre daha haber veri· 
yorum, eğer gene alcbnt 
etmezsen uğrıyacağın fell· 
keti bilirsin. Bir ıeyi iç 
defa haber vermek •Adetim 
değildir. Benimle oyma da 
oynanmaz. 48 saat zarfında 
500 frangı bildirdiğim yere 
bırakmazsan çocuğun daja 
kaçınlacakbr." 

Şarap taciri bu ikinci 
mektubu bir dostuna ı&ıter• 
miştir. tDostu tqın albaa 
~ Sonu 4 üncide --

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------0000-------------------

Hilaliahmerin bir himmetini 
bekliyoruz 

D zmir ötedenberi maden suyunahasrettir.Binbir çefida 
memba ve maden sularına sahih olan lıtanbuld 

Hililiahmer, Afyonkarahisar suyu için çok modern aabf 
yerleri açmıştır. Buralarda buzlu bir ıiıe ıu beı kur11f& 
satılmaktadır. Netekim Hililiahmer hersene bizim panayırda 
da İstanbul ve Ankaradaki satış yerlerine benzer bir pav
yon açmaktadır. Bu vaziyete göre İstanbul ve Ankarahlar 
hergün Afyonkarabisar suyunu bol bol içmek fırsabnı bulur-
ken, izmirliler ancak senede bir ay hu fırsattan iatifade 
edebilmektedirler. 

Ticari zihniyetle düşünülse dahi, İzmir gibi bliyiik, ntlfua 
kalabalık ve fazla su sarf edilen bir şehir, Hililahmn 

bu himmetini koruyacak ve fazlasile ödeyecekti. O hlilcle 
Hililahmer, bu hususta İzmiri daha fazla ihmal etmeyerek 
derhal .İstanbul ve Ankara satış yerleri gibi hiç olmazaa 
bir satış yeri de lzmirde açılmalıdır. Afyon Karahisann ti· 
falı suyundan istifade etmek istiyen ~ hastalr, b&ttın halk 
bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Tahra bey·Adalalardaki 
lzmird.e Papulasın [er kampı Ve 

öğretmen

iz mir 
Falına Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

,. -10-

--~--~--~~~----~ .. oo .. --~~--~'--------------

k A-''~ Sakal bırakma oda 
pada nasıl rtl 

olmuştu ? IU -· "' 1 w k 1 Fransada bugün b f ,kit . yorgun ngunu çı arıyor ar kal bırakanlar vardır· ~-

HocaJar bütün bir senelik ~didinmenin 

lstan~ul (Özel) - Bu yıl talebe kampın~ da burada : kimizi hiç bir kelime ile bu adet gitgide aıalOI ,;ııet• 
Heybelıadada İstanbul Kül- yazmadan geçemiyeceğiz. ifade etmek mümkün değil- dır. Sakahn Fraa1&d• ~aıll'cl 

Tahra Bey keskin kılınçların tür direktörü bay Tevfiğin Dün ilkokul talebe kampı dir. Kampa pek yakın semt- mesine krallardan ıoıot"'' 
önayak olmasile açılan öğ- biz öğretmenlere bir ziyafet lerden kaydedilen yedi sekiz Fransuva sebep 0 k,ı ol' 

Üstüne yattı, çekiçle retmenler kapmı çok samimi verdiler. Bu. kampta bulunan y~şlarmdaki yavruları gör- o zamana kadar ~·Sİ'~ 
bir hava içinde devam et- espektör bay Hurr em, dok- duk. Anne ve babaları ak- dir hep bilmezleraılf• j,,d' 

VÜCUdUDa VUruyordU mektedir. On beş lira gibi tor bay Hamdi Kasım, direk- şam üzeri ziyarete geldiler, Fransuva bir aıuh~:,i te: 
az bir para ile açılan bu to"r bay Etem Tel, o··gv retmen- bir gececik evde yatmaları . b' k lıç dar iJ 

Etraftaki doktorlar Tahra • lardı . Onun ne başında ne · çenesıne ır 1 
• • artı" kampta yetmiş ögv retmen lerden bay SalaAheddı·n Evcı'- için çocuklarını zorluyorlar . . . k 1 o ısı 01111 

Beyin kask~tı vücudunu • vücudunda en küçük bir ya- mış, ızı a mış, bulunmaktadır. Kampın ye- men, Kemal Hamdı', Halı'}, götürmek imkanını bulamı- . . k 1 bırakJSllf• et· 
keskin tarafları yukarıya ra ve bere dahi yoktu. ki . k f d yoı lar. Ağustos sonvnda ıç~n Isa ak d' 'ni taklitdft 
do y t 1 'k· k 1 me erı ve on oru ol ukça bayan Nezihe, Hatice hı'kı'kı' ka.mp kapanınca bu yavru- goren er en ısı d•OP" . 

gru uza 1 an ı ı ı ıcın Biraz sonra doktorlar ve b'r '"' muntazamdır. Ayırtsız olarak b b 1 d f 1 mişler, ve sakal 1 
... ısta-' 

k
üzlerinle dyatırdıblar. Bu keskin profesörlerden mürekkep olan vilayetlerden ve İstanbul ana ve a a ar an aza ların evlerine dönüşleri cid- fevkalade bir hızla t••:ııoıt 

d~ vınç. adr an iri ensesinin jüri heyeti sahneye çıktı. içinden gelen bütün öğret- yavrularla meşğu! oluyorlar den göl;ülmeğe değer bir ederek memlekete 1•r 
ıgerı e ayaklarının altında Fennin ve tıbbin İcab ettir- ve ince istirahatJarını bile manıara halini alacaktır. 

"d' 'f h 8 · d b menler kamp hayatından ve temin için fedakirane çalı- Buradan kampların ne ka- "'** · b'! 1 1
• a ra eyın vücu u u diği büyük bir dikkat ve ld ki k'l l d d 1 ı· nsanın goH Jgesı .1 

keskin lkılınçlar üzerine se a ı arı ı 0 ar an ° ayı şıyorlar. Yavruların kuşlar dar verimli ve faydalı oldu-
- itina ile Tahra Beyin her son derece sevinç içinde- d 'oı 

rilmiş ve yatmlmışken 70 tarafını muayeneye başladı. dirler. gibi cıvıltısı ve neşeli hayatı ğu anlaşılır. gıda mad es• 
kilo kadar ağırlıkta bir de· içinde geçen bir günlük zev- H. C. J • l · .rrıi ? ~ 
ğirmen taşı getirilip kılınç· Fen adamlarından olan bu Öğretmenler Adanın ruha 0000000000000000000000000.,,00000000000000000000000 nr etır i e)ye 8' 
Jarın üzerine yerleştirildi. heyet de hayret ve dehşet sefa ve cana can katan yeşil Kafasına Meksı• ka Maysore mihrace• dır· 

içinde idi l b Ik' d- d Londrada bulunıııaktda' ' o•' Bütün seyircilerin sinirleri · çam arı ve e ı unya a ..., 
uerı'lmı. ctı', Halk heyecan ve Hakikaten Tahra beyin misline ender tesadüf olunan mihrace çok zengin ıf· of'~ 
,.. ... h • kızgın ütüyü Kadınları . am•11 ,.,, dehşet içinde ·idi. Herkes vücudunda en küçük bir ya- geniş ve oş manzaralı tepele draya geldiğı ı ber , -

. d b h k 1 d• d• D J d bera 1' nefesini tutuyor bu esraten- ra, bere, hatta bir çizik bi- rm e sa a tan a şamara İn ır I ünyanın en güze ve aşçılarını a f 11gı . 
g iz hidisenin sonunu bekli- le yaktu. bütün bir senelik uğraşma Kadınlarıdır tirtmiştir. Zira alaktre• "'e k~e' 

d 'd' · h ı · İstanbul - Galatada otu- ~ k -e yordu. Tahra Be}· bir neşe içinde ve ı ınmenın ze ir erinı Malumdur ki Meksika ka- me leri sevmeu.o kifit ~ 
Bundan Sonra bı·r adam idi. Müthiş bir tecrübe daha dökmekte ve ciğerlerini bol ran Temurun karısı Zeyneb d 1 d 1 di dinine nazaran d "'ti' 

dün odasında kocasının elbi- ın arı ünyanın en güze 1. d n e ı 
ortaya çıktı. Elinde muazzam yapacağını söyledi. Dedi ki: ve temiz havasiyle yıkamak- selerini ütülerken bir taraf- ve en ahlak sahibi kadınla- insanların e ın e dir 
bir demir çekiç vardı. Bu - Şimdi gördüğünüz bu tadır. tan da pençereden sokağı rıdır. yimek istemeınek~e pi;er~: 
adam elindeki büyük çekiçle keskin ve sivri şişleri, ya- istanbul kültür direktörlü- seyretmeğe başlamıştır. O Son yapılan nüfus tahri· Mutfakta yeme teli• -~ 
taşa vuı mağa başladı. naklarıma, parmaklarıma ve ğünün attığı bu çok faydalı sırada odaya giren Temur, rinde Meksikada bir erkeke lngiliz aşçıla~ı d~ 

0 
)'~ 

T h B 
- I' _.1 d .. k k k b k 12 k d d- - t B" 1 gver mu··cterılerıoe d• iP':. a ra eı.ıin vücudu bu vücudumun diledigv iniz her ve on em ı aaım an orne arısının so agv a a tıg" ını a ın uşmuş ur. oy e 7 a ~ 

r ~ k l ki b b M k ·k · · · 1 111 O sır esnada hareketsiz ve hissiz hangi bir kısmına sokacağım. alaara gelecek sene yurdu- görünce fena halde hiddet- 0 ma a era er e sı a pışmyor a~m .,. . ıııift ~ 
bir halde idi. Ve hakikaten dediğini muzun her köşesinde böyle lenmiş ve: kadınları ahlak nümunesidir· race aşagıyal 1~J'z ·~ 

Şişkin P.azulu, ve kuvvetli yaptı. Siş vücudun bir ta- kampların açılacağına şimdi- "- Sokakta hangi erkek- ler. Meksikalı kızlar ancak bakmış ki i n~ı .~ 30 
d b k k den Şu"phe · ı ı b k ı · d' ? evlendiği zaman erkek eli kendi yemek er.ın.1 .-Ilı~ a am üyü çe ici her io· rafından giriyor obür tara- sız nazar ar a a - erı seyre ıyorsun .. P'j' 

d . d.k 1 mak dogvru olur Diye masanın üstündeki tutarlar. geçip gölgeler.anı a. 
ır ı çe taş parça anıyor, fından çıkıyordu. Bir damla . Onlar kızhklarını mukad- ~. . .. erıadell n3i1'. 

fakat Tahra Beye birşeyler kan bı'le akmıyordu. fzmirin muhtelif kazaların- kı7gın ütüyü alıp Zeynebin yemegının uz bafde ·~ k f t v k des bilirler ve hatta bir pu· 1 F a ~411 olmuyordu. Halk hayretten donmuc dan bu kampa iştirak eden a asına vurmuş ur. a ayı . b' . t 1 yor ar. en d yalo~ ~,-._., 
H ık h d 

.,. b' k ··.. t k d l haber alan polisler yetişmiş- seyı ır cınaye sayar ar. yukarı katlar ~ . ...~~ 
a ın eyecanı son ra - bı'r vazı'yette ı' dı'. ırço ogre men ar a aş ar M k 'k 1 b' k d'... rıp r 

d l . . Ç k. d H . d .. d.'kl . ler, baş:ndan yaralı Zeynebi e sı a ı ır ız sev ıgıne aşçılarının gı -ıt· ~ 
eye ge nıışb. e ıç: Tahra bey muzaffer bı'r var ır. epsı e gor u erı ·ı d'". d l'k 1 tırP" r 

H . h' ! . t ' k l l kt d 1 baygın bir halde hastaneye verı mezse sev ıgı e ı an ı bir mutfak yap .riyor ..,. 
- ıng, ıng hal ı'le halka do"nerek·. ın ızam ve 0 ay 1 an ° ayı f d k 1 bat r ) ,. 

d. · d'k h lk · · tt ı ki .. ı· ·· kaldırmışlardır. Temur yaka- tara 10 an açırı ır, orman- yemeklerini .. ra dı'~ (! ff 
ıye ın ı çe a ta gayrı - İsternniz vücudumdan mınne ar ı arını soy ıye soy- larda nikah merasimi yapı- 1 le .- ·,,111 

ihtiyari~, aarip sesler çıkarı- liye bitiremiyorlar. lanarak tahkikata başlan- kafirlerin go ge kurt';f' 
,,.;,o, • d' k k t " larak bir müddet yaşadıktan ki rden d 4.. k şım ı an a ı acagım. i mıştır. ram yeme e • · 

yor u. 'e:~tı taş param Vücudumun bütün kanları • Bu hususta zmirde yedi sonra şehre inerler ki bu için memnuoiyetıoı 
parça olmuş, Tahra Bey bir oluk halinde dışarıya fış- sekiz ay kadar ilk tedrisat Valiler arasın- emri vakiye karşı kimsenin 
çevik bir hareketle kılınçla· kırtacaktır. espekterliğinde bulunduktan d k•ıı bir diyeceği kalmaz. Meksi- ediyormuş._ ao_.,...,,J• 
rın keskin ve sivri uçları sonra Mersine kültür direk- a na 1 er kanın Hindlilerle meskün • )t .. .,..; 

( Arkası var) J • 8 iP 
üzerinj\en atJayıvermişti. Se- __,. • ..,.._ törü ve sonra da lstanbul nnkara _ Valiler arasın- köyleri oldukça vahşi bir ha· nClf 
yirciler •hayretten büyümüş 

1
. •ı k kültür direktör muavinliğine da yapılan nakiller yüksek yat yaşarlar. Orada medeni- Dellİı ,j 

gözlerle Tahra Beye bakı- Dgt Z ralı atanan bay Neşet ve lstanbul tasdikten çıkmıştır. Bu kara- yetten bahsedenlerin cezası )'1~ 
yorlardı. Tahra Bey silkindi. '-.T J d b' espekterler şefi bay izzettin ra göre Rahkesir valisi bay bir kurşundur. Bir kızın iki Mu••saba''. 8 ~ 
D ı ugos a vya a ır k .. v::'~ 

erin bir uy1'udan uyanmış ve espekter bay Nazif dok- Salim Gündoğ an Bolu vali- sevdiği çı arsa bu setTdikle- V' fsııı•' ·~ 
gibi tatlı tatlı gerinmeğe haf ta kalacak tor bay Hulusi ve kamp di- liğine, Bolu valisi bay Cemal rinden biri öldürülür ki, bu T. S. r:· ıııiisdeJıl 
başladı. Bir iki dakika son- Belgrad - lngiliz kralı rektörü Seliheddin ve kamp Maraş valiliğine, Yoı.gat suretle iki aile arasında bir tarafından ooil d• ~ 
ra da gfıya bir kaç dakika Edvardın bir Akdeniz seya- idare heyetinden gördüğü- valisi bay Muzaffer Adli kan davası başlar ve yıllarca günü lociraltlll ill9b' 
evvel keskin kıhnçlar üstün- hatine çıkarak Yugoslavya- müz hüsnü kabul ve içten Kayseri valiliğine, Kayseri sürer. Sülaleden sülaleye deniz teşvik . Ol ..1' 
d d - ·ı · 70 k k b intikal etmiş asırlanmış kan- d·t iştır· ~ e egı mış, güya ilolu ya da uğrayacağı ve Dal- nezaketten dolayı lzmirli · valisi ay Nazmi Sıvas vali- tertib e ı m kal•'' 

1 k davaları çoktur. - ba " ... J/ taş a çe iç darbeleri lkendi- maçya kıyılarında bir kaç öğretmenler namına teşek- Jiğine, Erzurum valisi bay -~--~-~-~-~~~~~~-~"'""-W Bu ~u~• uıucOr ~ ,,,-, 
sine gelmemiş gibi şen ve hafta kalacağı, Yugoslavya kürlerimizi sunmayı bir vazi- Etem Balıkesir valiliğine, ve likleri henüz münhaldir. kulüblerımıı Y. iftitıl' ~ 
neş'eli konuşuyoıdu. Tahra hükümeti naibi ile orada bir fe ve minnet borcu bildik. Yozgat valis bay Biran Er- Yozgat valiJigv i mülkiye ve yelkeociJerıle yıl' 'I 

~ . . . yrıc• fe 
Bey geziniyordu. Seyirciler mülakat yapacağı haberi Kızıl toprakta açılan ve bu zurum valiliğine nakledil- müfettişlerinden biri tarafın- cegı gıbı 8 eJktP ~· 
bütün dikkatleri ile onun teyit etmiştir. Bu seyahat bir gün kız ve erke~ yüz otuz mişlerdir. dan vekaleten idare edile- kayıkçıları da ~ecelı1' jl 
her tarafını muayene ediyor- haftaya kadar yapılacaktır. mevcudu bulunan ilk okul Manisa ve Eskişehir vali- cektir. rekle iştirak e . ,'f-!jj 
---------------------------------------------------------------_. eth•el tı'tf' Bir 4: o • t dana çıkaran yine bu genç caktı. bu aralıktan geçerek kafes- Dört kuV" diıioİ 

Cln af Ve kız olmuştu. Sol elini başına götürdü ten dışarı çıkmağa muvaffak başından keD 1 . 4fP. ~d' 
Gecede 'J · - 4 - ve bol kıv11cık saçları ara- oldu. ve kalın bi~~e i~!e ~I 

Şefin önünde ! sından küçük ve meşın bir Etrafına acele bir göz attı. - l{a~ııı! ped•· ıe~~J 
Ü torbacık çıkardı. Kendisini gören yoktu. Korı' mi, z. '·5terlıe11.'t .. di,,_. 

Z. R. ç haydud tarafın- B b k k ı • "" Y . u tor acı ta, Z. R. nin dor bomboştu. kaçma . -elı ı1d;.,I ~-J 
dan mahud kafese kilitlene· çok işine yarayan bir sürü sonra getır.P" ge f' 
ek Yalnız b k ld - k't Sagv ve solunda ~gv lam ve k ndıll ""' '!.i J r ıra ı ıgı va ı küçük fakat kıymetli aletler yere e Ji'1.,... Jıl,.' f: 

vaziyeti tetkike başladı. İçeri vardı . . büyük tahtadan mamul kapı· rada san:.p edile'' ti,~ 
sokulduğu kapı, küçük, sağ- Bu meşin torbadan mini lar var ve hepsi de dikkatle cezalar ter ı işid~'.,ti1el' ~ 
lam ve kuvvetli kilitle kilit- mini bir eğe aldı bu eğe, kapatılmış idiler. Bu sıra~a zsı 161 fi~ 
lenmişti. Yolunu açmak için bir Hamsi balığı kadar kü- Bu kapılardan birisine yak- bir zil seslı 5 rJJ•f' fi 
ancak kırmak laıımdı. Buna- çük fakat en birinci çelikten laşrak anahtar deliğinden bul adaaıı ~:r ..,,,17 J 
da bu vaziyette imkan yoktu. mamul, çok keskin idi. Ve içeriye baktı. riye bakııı•g c.,I f" 
Maamafih bu cıhetine ehem- demir parmalıklardan birisini Bu odada hiç kimse yoktu. Ve: kOf' o/ ... .1. 
miyet de vermedi. Yanında kesmeğe başladı. Yalnız sokağa nazır bir pen- - Blakı · r/ 
işe yarayacak bazı a Jetler Bu vaziyet beş dakikadan ceresi vardı. Kapıyı açtı ve dedi. dod ;lı;iıf' 
vardı. Haydudlar gene üze- fazla sürmedü. Z. R. demir içeriye girdi Fakat iki adım ikinci b.~11 f' 
rini aramamışlar idi. çubuklardan birisini kopar- atmadan taban tahtalarının ta zil ıesı ~ 

Bunlarla bu kafesin iki, mağa muvaffak oldu ! Açılan sallandığını ve düşünmeğe gitti. ~ .J ~·, 
üç demir çubuğunu peynir yerden vlicudu geçebilecek vakıt bulmadan karanlık bir Meçhul • ( ,-_, .. 
gibi doğramak kolay ola- idi. z. R. vakit kaybetm•dea bodruma diiftt\ f 

····---Korku \'e Hevecan Romanı 
.J 

- 16 -

Bu iki canıyı polismüdürlüğüne götürünüz 
Mak, vaziyetin nekadar dü. 

berbad ve korkunç olduğunu Ve kendi kendisine: 
anladı, bir iki yutkunduktan - Ne bahaya olursa olsun 
sonra: Z. R. yı kurtarmak lazımdır! 

- Fay~on caddesi, numara Dedi. 
28 ... yarı harab bir evi .. Di- Evet; bu genç kızı, l>u 
yebildi. detektifi kurtarmak lizım-

Smit bundan fazla birşey dır. Vakıa, Z. R. nın esas 
6ğrenmek istiyordu hedefi Skotland Bardı reı.il 

Adamlarına: etmek idi; fakat hemen her 
- Bu iki caniyi polis mü- teşebbüste polise çok btiyük 

dlrlGiilne g6türünüz 1 Emrini yardımlar etmişti. Londranın 
vereli ve kapıya doiru yürtl- en kuvvetli çetelerini mey· 



llvYARE: 
llu haf ta iki çok 

TELEFON 
3151 

güzel film birden a 
R ' 

i l 
R 

temsil ettikleri büyük film 

lı zouzou 
ltfba Beker Can Kayın'ın 

Son vals 
İtan Petroviç ve Kamilla Horn'un şaheseri 

Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur R 
Bmctm~EEE ~S~BE 

Doktor 

r.t.:Şevki Uğur 
~ Dahili hastalıklar mütehassısı 
~~l>tt•nın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~ ıaat d ... ..'~uza kadar ve öğleden sonra birden 
---) ltceleri dahi muayene ve tedavi eder. 
\ı .:llelıaneai : Beyler sokağı bay Memdubun labrotu
d~ .!1•ında 36 numaralı muayenebanesinda. 
~ ~ler, karaciğer, kan hastalıkları kanstzlık, zayiflik, 

tahldan, mide, barsak ve böbrek hastalıkları ] 

içenler bilir 

1 

' ............. , 

Toptan Perakende 
~*:l!:i:~~*~***~~~~~~*~~ 

: DOKTOR ~ 
H 

:H A. Kemal Tonay ti Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
4C hastalıklar mütehassısı 
t( Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başm- a 
4C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 den 

akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
Miiracaat eden hastalara yapılması lizımgelea ıair 1i 

tahlilit ve mikroıkopik muayeneleri ile veremli hasta- 1J 
lara yapılmasına cevaz göriilen Pnomotorakı muayene- ,. 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 

=mm~~~:w:~ 

• 

6 Ajut• ' 

' Fakir ve kimsesiz çocuklarl 
için oarasız 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 klin diplomalı sünnetçi ŞEMSETTİN 
HAKGÔREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

KORDON 
· Rakısı 
pek yakında 

CIKIYOR 
----------------•w------------------------

" Fil başı.. markalı " Türk çamaşır çividi " çamqırl.,. 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde Ç&m&fll'I&· 
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalp 
yapma~. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaprlar 1IZ1ID 

müddet beyulağını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığanı kaybedib sarımbrak bir renk almak· 
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylül Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

Dikkate 
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Kaç Saat 
Çalışılır? 

Manifatura ve tuhfiye ma· 
ğazalarında çalışanlardan 80 
kişi bir iıtida ile vilayete 
müracaat etmişlerdir. 

Bu müracaatta sabahın 
yedisinden gecenin onuna 
kadar tehammül edilemiye
cek bir şekilde çalıştıklarını 
bildirmiıler, çalışma saattla
rının intizama konmasını is
temişlerdir. 

Tepecik oto
büsleri veba

lık istifi 
Tepecikle Konak arasında 

işliyen otobüsler belediyenin 
sıkı kontroluna rağmen fazla 
yolcu almakta devam etmek
tedirler. Karilerimizin müte
addid şikayetlerine göre halk 
bu otobüslerde balık istifi 
gibi seyahat etmektedirler. 

Alakadarların nazarı dik
katini celbederiz. 

Kaç hayvan 
kesildi 

Temmuz ayı içinne İzmir 
mezbahasında 379 Karaman, 
3155 dağlıç, 119, keçi, 6432 
kuzu, 193 oğlak, 10 manda, 
475 öküz, 620 inek, 348 da
na olmak üzere 11731 baş 
hayvan kesilmiştir. Veremli 
çıkan 2 inek ciğeri imha 
edilmiştir. 

Buz yok 
Sıcakların iyiden iyiye art

ması dolayisile akşamları 
şehrin birçok yerlerinde buz 
bulunmamaktadır. Bu sıcak 
gülerde lazım gelen tebdirler 
muhakkak surette alınma
lıdır. 

Alsancak saha
sının tamiri 
Spor bölge heyeti haftalık 

içtimaını yapmıştır. 

Klüplerin çalışmaları için 
klüblerle sık sık temas edil
mesi, su sporları yarışlarının 

tertibi ve yardımcı komitenin 
teşkili, Alsancak sa'hasının 
kat'i tamiri için keşfinin he
man yapılması, halk arasında 
spor sevgisinin temini için 
bazı tedbirler alınması karar· 
taşmıştır. 

Zamana uygun 
karar 

Bütün dünya ile beraber 
bizim de geiçrmekte olduğu
muz şu buhranlı zamanlarda 
herkes tasarruf düşünürken 

ucuzluk sergisi sahipleri ne
düşündüler ve ne yaptılar. 

1 - Az karla çok satış 
2 - Pazarlıksız muhayyer 

satış 

3 - Damla damlagöl olur 
Bu üç maddeye karar ve

rip açtıkları ucuzluk sergi
sinde üç senedir kararlarını 

tatbik ediyorlar müşterisi ve 
satııı çoğaldıkça mütemadi
yen ucuz almakta ve ucuz 
satmakta devam ediyorlar 
büt6n ihtiyaçlarınızı yorul
madan aldanmadan pazarlık
sız ayni zamanda muhayyer 
ucuzluk aerıiainden alınız. 

(ilah Seıl ' 

--
Boğazların tahkimine 15 Aiustosta başlanıyor 

-------c·----------------~····..00 ...... ------------------------

Bıi lg arlar da boğazlar mu 
kavelesini imzaladılar 

lstanbul, 5 - Bulgar hü
kumeti, 21 temmuz tarihihin
de Montröde imza edilen 
Boğazlar mukavelenamesini 
tasdik etmiş ve keyfiyeti 
Ankara hükumetine bildir
miştir. 

Bulgar başvekili Köse lva
nof demiştir ki: 

- "Bulgaristan hükümeti, 
Montrö ahidnamesini diğer 

hükümetlere tekaddüm ede
rek tasdik ettiği için sevin
cini gizlememektedir. Hudud 
komşularımızla iyi geçinmek 
siyaseti, daima gözönünde 
tuttuğumuz noktalardandır. 

Ankara, 5 - 20 Temmuz 

936 tarihli Montrö mukave-E 
lesine ilişik protokolda der
piş edildiği veçhile boğazlar
da muvakkat tahkimata 15 
ağustos tarihinden itibaren 
başlanılacaktır. hariciye ve
kaletimiz keyfiyeti, devlet
lere bugün bir nota ile bil
dirmiştir. 

----------------- .. ~----------------------

Olimpiyatlarında 
• 

6 Ata'~ 

inci asırda i Üç genç ıoıJ11 
kadın! · ölümle nıiic•" 

lngilterede genç ve dilber 
bir kız doktorluk tahsil et· 
miş ve 2001 inci yılda yani 
21 inci asır iptidasında kadı
nın ne hal va şekil alacağı 
hakkında mühim bir rapor 
vücuda getirmiştir. 

Bu dilber doktor raporunu 
geçenlerde bir tıb heyeti 
huzurunda okumuştur. 

2001 İnci yıl kadınlık için 
bahtiyar bir devir olacaktır! 
Bu devirde kadın sıhbatı 
tekamül etmiş olacak ve 
romatizma ile verem vesair 
gibi hastalıklar kadınlarda 
pek ziyade azalacaktır! 

Raporun en mübim ve ... 
Kadınları en ziyade alakadar 
eden kısmı, 21 ıncı asrın 
kadınların yirmi yaşındaki 
taravet ve gençliğini uzun 
müddet muhafaza edebilme-
lerini temin edecek güzellik 
ve sıhhat rejiminin tesisidir. 

Dahası var : 21 inci asırda 
Hizmetçi derdi kalmıyacak
tır: İç ve dış elbiseleri kağıd-

• 
deles~ ·ıdijit' 

Ruscuktan . bi~dırı _.Ja" 
göre Ruscuk lısesı ~~ atlı•" 
rından Todora ve ık• ozert 
daşı Tunada yıkanaıak ·~et· 
Mateyi adosına geÇ:~k•C 
Oradaki girdabd• _Ja 

d. yıtID
saat evvel en ye ı ;,.ı· 

bir genç delikanlının latıO• 
ğunu öğrenmiş ollll•k bll 
kendileride soyunara ,,.o•" 
girdaba atlamışlar. Bu - ot..ııl• 

b• • ·n bOS .... da kızlardan ırını 'f O" 

mağa başladığını gör~eıoeO 
dora ve arkadaşı fı1'•t 
imdadına koşmuşlar klllİf 
girdab bunlarıda çe ,.0 .. 

Berlin 
Coban 
' 

yıne yenildi • dan yapılacak ve bir defa 

nihayet kızlarla ölilaı ~=ıo•f• 
da bir mücadele b• ı1'tl 
orada kayıkla dolaflll d k" 
olan doktor Sevkof "~ e~1' 
tor Jakof bu f adayı g: )ııS' 
koşmuşlar fakat ao~• ·ş}et' 
ların ikisini kurtarabıl~ı cek' 
dir. Todorayı elde e eal•''~ 
leri ~snada girdab kız•. 90 
yutmuş ve kaybetaıiştır· bit 

, binde 
vak a Ruscuk.. .!e r kil et' ----------------- --00 .. 00----------------------

Mersinli Ahmed dünya üçüncüsü oldu. Greko 
Romen güreşlerde ümidimiz çoktur 

Berlin 5 - Geceleyin ya
pılan ikinci serbest güreşte 
Çoban Mehmed, maalesef 
kendisinden daha aşağı de
receli ra1'ibine mağlub olmuş· 
tur. Çobanın maneviyatı, ilk 
mağlubiyetten sonra bozul
duğu için fena güreşmiştir. 
Bu suretle Çoban serbest 

güreşte ta9fiyeye uğramıştır. 
Genç ve mukavim güreş

çilerimiz Mersinli Ahmed 
bugün 3 sefis galibiyet ka
zanmak suretile dünya üçün· 
cüsü olmuştur. Kendisine 
madalya verilmiştir. Greko 
Romen güreşlerde ümidimiz 
büyüktür. 

Berlio 5 - Futbolcuları-
mızın maçları takib için ayın 
on sekizine kadar Berlinde 
kalmalarına karar verilmiş
tir. Dönüşte Viyana ve Peş
tede maç yapmamız için 
müracaatlar vaki olmuştur. 

Bu müracaatlar kabul edil-
miyecektir. 

• •• • 

HABEŞLFRIN TAARRUZU •ispanya ihtilali 
CİDDİ BİR ŞEKİL ALDI 

- 0000---------

Ha beşlerin başında Ras İmru 
ve Belçikalı zabitler vardır 

Ras İmru'nun idaresi altın- Adis - Ababa önlerinde 
da kırk bin kişilik munta- Habeş çeteleriyle ltalyanlar 
zam Habeş kuvvetleri Adis- arasında cereyan etmekte 
Ababa üzerine yürümekte- olan harp, Habeşlerin mües-
dirler. Şimdiye kadar yapılan sir ve ciddi mukavemetleri 
muharebelerde Habeş kuv- sayesinde uzayıp gitmekte-
vetleri İtalyanlardan bir çok dir. Habeşlerin başında Ras 
silah, cepane ve esir almış- lmru ve Rasl .. Mulugettanın 
lardır. Harb, bir çete harbı oğlu vardır. Bir Belçikalı :za-
mahiyetini aşarak ciddi bir bit Habeş . kuvvetlerini •ten-
şekil almışa benziyor. sik etmiştir. 

00000000000000000000000000000000 

Tehdid mektu- · Açık mektub 
bu ile para 
-Baştarafı 1 ncide

boş bir :zarf bırakılmasını 
ve kimin ~alacağını gözetil
mesini tavsiye etmiştir. • M. 
Poot bu tavsiyeyi muvafık 
bulmuş, taşın altına boş bir 
zarf bırakmıştır. 

Ortalık karardıktan sonra 
biri gelerek taşın altını ara
mış ve zarfı almıştır. Şarap 

taciri ve dostu derhal polise 
gelen adamın eşkalini tarif 
etmişlerdir. Bunun üzerine 
"öldürücü Joe" adını alan 
adam yakalanmış ve kendi
sinin 13 yaşında bir çocuk 
olduğu görülmüştür. 

Polis çocuğu tevkif etmiş-
tir. Annesi bu işten haberi 
olmadığını söylemekle bera
ber onun hakkında da tah
kikat yapılıyor. 

Adliye Vekili 
Adliye vekili Saraçoğlu 

Şükrü dün akşam Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Sa
yın vekil ailesile birlikte bu 
gün öğleden sonra Gölcüğe 
gidecek ve orada bir müd
det istirahat edecektir. 

- Baştarafı 1 incide -
şikayetlerimiz semeresiz kal
mıştır. :Köylümüz için hayati 
bir mesele halinde olan bu 
işe kudretli elinizi uzatmak
la biz köylüleri cidden ihya 
ettiniz. Hesaplarımız görül
dükten sonra tarım kredi 
kooperatifine gıreceğicniz çok 
tabiidir. Kooperatif işleri
mizle olan çok yüksek ala
kanızdan dolayı arkadaşlar 
namına aleni teşekkürü bir 
borç ve vazife biliriz. 

Armutlu.Ziraat kredi koo
peratif ortakları namına 

608 numaralı 
AHMED 

--~:ııa----

Çeşmede feci 
bir kaza 

Son fırtınalar yüzünden 
Çeşmenin Birgi köyünde 
Değirmcndağı mevkib de yel 
değirmeninin direkleri kırıl
mıştır. O sırada dıvar dibin
de oynıyan Hüseyin oğlu 
salib kafasına bir direğin 

isabet etmesile hemen öl
müıt,iir. 

-Baştarafı 1 incide
hükiimet tardının 85 ve asiler
den 300 ölü vardır. Asiler bu 
haberi tekzib etmektedirler. 

Somo dağlarında asiler 
son 48 saatta hükumet kuv
vetlerini süngü ve elbomba
larile püskürtmüştür. 

Kuvvetli bir süvari hücu
mu da hükumet kuvvetleri 
tarafından püskürtülmüştür. 
Asilerin zayiatı çok büyük-
tür. 
ALMANLARIN YARDIMI 

Asiler 6 tayyare ve İtalya
dan bir vapur dolusu tayyare 
bom~ası almışlar dır . İngiliz 
fabrıkaları da asilere tayyare 
ve mitralyöz] vermektedir 

BOMBARDIMAN 
Stastiyan Senin 60 kilo

metre uzağında yeni bir mu-
harebe başlamıştır. Hükume
tin topçu kuvvetleri ihtilal· 
cıları perişan etmektedir. 
Sevilde on buçukluk top'ar 
şimdi Elkasır sarayını döğ
mektedir. Saray alevler için
dedir. 

Cebelüttarık, 5 (Radyo)
l"i f ngiliz deniz tayyaresi 
bir yanlışlık eseri olarak iki 
lspanyol gemisi tarafından 
ateşe tutulmuşlardır. İngilaz 
tay areleri de ateş eden se-
finelerden Lepauto muhribi
ne bomba ile mukabele et
miş ve bir bomba muhribi 
tahrip etmiştir. Bu muhrib 
Cebelüttarık'a gelerek yara
lı ve ölüleri ispanya konso
losuna teslim etmi~tir. 
Cebelüttarık, S {Radyo)

Alman bandıralı Sevilya va
puru İspanya Fasında Te
tuana eşya çıkarırken ansı
zın bombardımana maruz 
kalmıştır. Bu toplar, hüku-
mete mensup Al01irante Val
le muhribi tarafından atıl
mıştır, 

Buna mukabil asilere men
sub tayyareler harekete geç
miş ve muhrip te açık de-
nize açılmııtır. 

kullandıktan sonra atılacak
tır! Çünkü bu kağıddan göm
lekler, elbiseler, mendiller, 
yatak çarşafları çok ucuza 
mal olacaktır ! 
Genç ve güzel İngiliz dok-

tor kadınına göre, 21 inci 
asırda da 20 inci asır gibi 
kadınlar çocuk doğurmaktan, 
çocuk bakmaktan vareste 
kalmıyacaklardır! Vakıa, do
ğurmak kolaylaştırılacak tır; 
fakat çocuk bakmalr • hiz
metçi olmadığına göre ! -
21 inci asır Havva kızlarını 
kafi derece üzecektir ! Bel
ki .... de kırklarından sonra 
20 yaş teravetini kaybettire
cektir! 

21 ınci asrında kadınların 
omuzlarına yüklü kalacak 
ikinci işte yemek pişirmek 
işidir. lngiliz doktor kadınına 
göre "bir zavç en ziyade 
kocasına hoş görünmek mec
buriyetindedir. Bir koca na
zarında en kıymetli kadın, 

20 yaş taravetini en ziyade 
muhafaza eden, en az hasta
lanan ve... En iyi yemek pi
şiren ve hazırlayan bir ka
dındır!" 
Şu halde 21 inci asırda 

mutbak gene cinsi latifin hü· 
kümranhğı altında kalacak-
tır. ____ .. , __ _ 

Olur şey değil 

130 yaşında 
evlendi! 

bir matem gunu tef 

miştir. Jı 

Çirkinliği Ydı 
eden P~~~ Go•el 

Çirkinlere muJde )iyıt• 
olmak için artık aaseıozod' 
ve büyük masraflar• 

kalmadı ! fttel" 
Çünkü AvusturyanıD ~ 

barın şehrinde icr•Y~~· 
eden Meyi Fiserston b bit 
bir.... Diplomasız b 
Pomad icad etaıişti~~cle bel 

Bu Pomad sayeı•ol.k bit 
şeyden evvel sekse l~iJ .. ••" 
kocakarının yüziiod~ 11111,o'• 
Bir anda buruşuk :ir _.fi 
hava ve zaman~~ k6'~ 
açık kahve rengı t~ 
çevirdiği rengi 9 e or""";ı 
"Abadi kağıddan oluY 1ııdl' 
Pomadın hassala~• 1~ ;-! 

1• ·aııt .... of 
çok ve kuvvetıı cıa~ıo 
çiçekten kalbura k ç1tlıi' 
kadınlar bile bu ço k..,t11l•" 
halden bu Pomadla 
biliyorlarmış 1 ki 1"!11 

Biz emin oluyoruz gi bİ' 
bir Pomadı her b•:.Jf~ 
memlekete ithale 

111 .rioJilı " 
l . . " eni ıeP•

o an ıçın Y dderdit· 
muhakkak muka ı 

- · C> .......-::-1 eÇ' 
Japonya .s~ 

Beyrut - Burada 
ağanın ölümünden 
dünyanın en ihtiyar 
sayılan bir Yusuf 
vardır. 

yendı f11t"°' • 
Berlin 5 (A.A) -- t•~ 

musaba kan n da JaP011

11oıittİ'' 
3-2 İsveç taknıunı ~e b•1e~ 

Zar o .. .. k bır oolı" 
Bu netice buyu Ç d• sonra 

adamı 

Şahin 

Yusuf Şahin 130 yaşında
dır. 70-80 yaşında bir çok 
çocukları vardır. Yusuf Şa
hin bundan bir müddet ev-
vel kimseye haber vermeden 
Lübnana gitmiştir. Lübnana 
niçin gittiğini evvela kimse 
anlamamıştır. Lakin sonra 
mesele meydana çıkmıştır. 
Yusuf Ş hin Lübnanda kim
seye haber vermeden ev
lenmiştir!... Lübnanın en ih
tiyar ada111mın böyle haber
sizce evlenmesi burada ade
ta günün dedikodusu haline 
girmiştir. Yusuf Şahin güçlü 
k~vvetli bir adamdır, Ken
disinin yakında Türkiyeye 
gideceği ve Kilisde bir 
müddet oturacağı söylen• 
mektedir. 

can uyandırınıştır· 1000° ı 
birinci haftayı~~· . fıfeÇ 
vaziyet şöyle 1 ı. ·~ 
Japonya O. clJP 
Adanada 511,ıd 
1 38 i bll ,ııt ar d• b•fJ·· 

Ad Bur• d' P • 
ana - . ekte ıt· ecefl 

çok sıcak gıtıı> der 
"I de 38 raret go ge .,,ıııı 

bulmuştur. ı1ebit c1lı 
b'•tiiP ., fi 

Hemen u ş ,,e tıt· 
sayfiyelere çı~OJ~ot•ııo•f 
dolayisile şebır uu~t ____ .... __........ •p, 

A tstl "'ı~ 
yın 1ıi1"' 1~ İç işleri bak•direaıtlSr ~ 

basın genel ıan b1' ~-
d ık•'1 e'!";., tarafın an ç ., rlı Ol pr:.. 

faydalı ve dege d• çı ~ 
. . •ayı•• tlf 

nın 28 ıocı "' b•'"' 
tır. Okumasını 
ıiye ederiz, 


