
Çoban yine yenildi Mersinli Ahmed şerefimizi 
kurtardı, · Cim ~ondos Istanbula geldi Dinarlı 
haksızlık yaptılar diyor yine karşılaşacaklar 

dokuzuncu olmuştur. Bize 
bu dereceyi temin eden 
Mersinli Ahmeddir. 
DİNARLI-CİM LONDOS 
İstanbul 6 (Özel) - Pazar 

günü Cim Landosla çapışa· 
cak olan Rus pehlivanı şeh
rimize gelmiştir. Atin adan 
şehrimize dönen Dinath Meh-
med, haksızl•ğa uğradığı için 
Gim Landosa yenildiğini söy
lemiştir. Bugün Cim Landos 
ta şehrimize gelmiştir. Cim 
Landos, Dinarlının kuvvetine 
ve centilmenliğine hayranım 
demiştir. Bu Pazar tekrar 
karşılaşacağız. 

GREKO - ROMEM GÜREŞ
LERDE KAZANDIK 

Berlin 6 - ~Bugün başla
nan Greko - Romen usultı 
güreşlerde değerli rüreıçi-

, ,, 

DiNARLI 
!erimiz parlak galebeler el
de etmişlerdir. Güreşlerin 
yapıldığı statta otuz bin se
yirci vardı. Berlin elçimiz 
sefarethane erkinımız ve 

• 
- Soau 4 iiaciide -

Halk milli gururu kabara 
kabara filomuzu do

ya doya seyretti 

~ . 

l bil, liiıliaıı~· 
F -

Şanlı filomuz dündenberi 
limanımızda bulunmaktadır. 
Kahraman Mehmetciklerin 
Boğazlsrı işgali esnasında 
Bozcada ve lmrozda yer alan 
kahraman donanmamız oıa

dan limanımıza gelmişler ve 
Dolma onunde yer almıştır, 
şanlı filomuz Yavuz dritnotu· 
ile Zafer, Tınaztepe, Adatepe, 
Kocatepe torpidoları Hızır 

Reis kambotu ve dört tah· 
telbahir iki hücumbottan 

mürekkep filo dilnua t OD 

sekizde lzmire gelmiıler ve 
dolma önünde demirlemitler· 
dir. 

Donnanmamızın iz.miri zi· 
yareti dolayısile ıehrimiz 
dün favkalide gllnden birini 
yaşamıştır. Şehir bir bayram 
yeri manzarası almııtır. 

B"ütün halk kordona dol· 
muş ve milli gurura kabara 
kabara donanmamızı seyret· 
miştir. 

Yavuz hoş geldin 
O adını hasretle andığımız bir günde 
Heybetinle göründün güzel lzmir önünde; 
Yurdumuza bir şeref, kalplere sevinç verelini 
Ey savaşlar yılmazı hoş geldin, sefa geldin, 

Şu ak sular üstünde ebedi nişanesin! 
Yavuz senin eşin yok, Yavuz sen bir tanesin, 
Geçsin o şanlı adın her tarihte en bap 
Çok yaşa koca Yavuz, çok yaşa, binler yap 

A. F. TUGSEVEN 

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

İzmirin sıcağı lTe çalışma saati 
li':41 ünde yazmıştık.. Tekrar edelim : L!.I Manifatura ve tuhafiye dükkanlarında çalıçan tez• 

gihlarlarla diğer müstahdimler, seksen imzalı bir anubal 
ile Vilayete müracaat etmişler ve sabahleyin erkenden 
açılan mağazalarda gece saat yirmi ikiye kadar tabammlll 
edilmiyecek derece ağır çalıştıklarını bildirerek lstanbalda 
olduğu gibi mesai saati dahilinde çalıştırılmalan ve )'U 

münasebetile günün° bazı saatlerinde mağazalann kapablm• 
için dilekte bulunmuşlardır. 

Vilayet, bu müracaat üzerine şehrimiz Sıhhat mi· 
dürlüğüne tetkikat yaptırmağa başlamııtır. Mağaza Abipleri 

- Sonu 4üncnde -



( Rillkıa Seıl t 

Tahra bey Lavrens yine mi dirildi? 1 ouNYA 
-------00..00 Neler olu 

lzmirde Papulasın Bütün Arabistanın'. Lavrenstir dediği adam 
Falına Nasıl kimdir? Lavrensin resmi üzerindeki 
Baktı?.. 1935 tarihi nedir ? •.• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 
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Tahra beyin vücudundan harıl 
harıl kan akıyor, vücudunu 
gızgın demirle kızdırıyordu 

Her taraftan; 
- İsteriz 

· : edildi ve Tahra bey, umumi 
arzuya tevfikan sırtından 

- isteriz!.. 
sesleri yükseliyordu. Bu

nun üzerine Tahra Bey: 

- Şimdi göreceksiniz de
di. Bakınız sol kolumun nab
zına dikkat ediniz. Vücu-
dumda bi damla bile kal· 
maymcaya kadar bütün kan
lar buradan boşalacaktır. 

Tahra Bey bu izahatı ver
dikten sonra bir sigara yak-

b. Gayet soğuk kanlı idi. 
Sigaradan bir nefes çekti. 

- Dikkat ediniz! dedi . 
Bütün salonda halk heye· 
~andan nefes bile alamıyor
du. 

Elindeki sigarayı sol ko
lunun nabzına dokundurdu. 
Kolundan harıl harıl kanlar 
akmağa bafladı. Biraz sonra 
bütün vücudunun kanları 
boşanmıştı. 

Fakat fakir, buna da ka
oaat etmeyerek Jori heye
tinin gözleri önünde kızdırı

larak "na'i biza,, haline ge-

tirilen l>ir demirle vücudunu 
dağJamağa başladı. Ateşte 
kızarblan etlere mahsus ge
riye koku en arka sıralarda 
oturanlar tarafından bile his 
edildiği halde, Tahtanın vü-
cudunda biç bir yanık eseri 
}Oktu. Çehresi gayet tebii 
:görünüyordu. 

Sivri ve keskin çiviler 
mıhlanmış bir tahta getirildi, 
fakir, bunun üstüne belinde 
sade ince bir peştamal oldu
ğu halde yilzü koyun yattı. 
Juri azasından birinin, faki
rin üstü~e çıkarak gezinme· 
sine Tahra üzerinde hiç bir 
bırakmadı. Ve biraz sonra 
göğsünü açarak halka gös
terdiği zaman herkes hayret
ler içinde kaldı. Çünkü, fa· 
kirin vücuğu, çivili tahta 
üzerinde yatmazdan evvel
kinin ayni idi 

Ayni tecrübe bu defa sırt 
üstü yatmak suretile tekrar 

mebzul kan akıtmağa muvaf • 
fak oldu. Asıl şayanı hayret 
olan nokta, kan aktığı sıra
da açılan cerihaların derhal 
kapanması ve yerleri bile 
belli olmamasıydı. 
Yunanistanın ve hatta me" 

deni Avrupa memleketleri· 
nin en ygksek fen adamları, 
bu tecrübeleri hiçbir suretle 
izah edememişlerdi. Tahra, 
Yunanistanda bu tecrübele
rine devam etmek istiyordu. 

Ancak, IYunan Papasları, 

Tahrayı, Hrıstiyan dininin 
adab ve erkanına muhaJifetle 
ittiham ederek aleyhine şid-

detli bir mücadele açmışlar
dı. Tahra bu mücadelenin 

tehlikel. bir şekil iktisab 
ettiğini görünce dostlarının 

tavsiyesile İtalyaya geçmeğe 
karar verdi. Ve Pireden Lu-
id Tiristinonun bir vapuruna 
binerek Napoliye baraket 
etti. 

(Arkası var) 

-Yaman
lar kızı 
Genç muharrir Erol Teki

nin • iki İzmirli gencin hiş, 

heyecan ve sevgi dolu "A~k 
gecesi,, adındaki romanını 

seve seve okuyan karileri
mize ayni muharririn içli ve 
hisli kaleminden doğan ve 
bütün İzmirlileri alakadar 
edecek olan "Yamanlar krn,, 

adındaki orjinal romanını da 
büyük bir zevk ve heyecanla 
takib edeceklerdir. 

Birkaç güne lrndar tefrika 
edeceğiz Yamanlar kızı mev-
simin en kuvvetli eseri ola
caktır. 

Bir 4:0 · t Gecede Clnaye 
Korku Ve Heyecan Romanı 

-17-
Bu şişeyi kendiniz için saklayınız 

Camm, açsan ya ... işa-
reti duyduğun halde hali 
ne bekliyorsun? Dedi. 

Haydud istemez gibi bir 
haraketle temir bir kolu 
çekti; bu ande duvarın bir 
krsmı kendiliğinden ve ga
rib bir gürültü ile açıldı; açı· 
lan yerden karanlık bir mah
zen görünüyordu. Sanki ce
hennemlerin ağzı gibi bir 
yer. Buradan içeriye zebani 
suratlı bir adam girdi. 

Z. R. yi gören bu zebani 
suratlı adam. hiddetlendi .. 

- Bunu buraya getiriniz 
diye size kim emretti ? Diye 
sordu. 

Blak, 
- Buraya biz getirmedik, 

kendisi geldi. Conni kendi· 
~ini kafese kapatmıştı. Nasıl 
olub da oradan çıktığını bil
mıyorum. Anlaşılan firar 
edeyim derken kökten dü
şer gibi üzerimize düştü. 

Pari Suarın hususi muha- 1 için alçak, hain derler .• Fakat lar bana anlatıyorlar: 
biri yazıyor: biz işi anliyoruz.. - Lavrensio öldüğüne 

Otomobilimiy bozulalı kaç Dudaklarını ısmyor: inanıyor musunuz ? 
saat geçti bilmiyorum. Fakat Bir kahraman için, diyor, Kahkaha ile gUlüyorlar .. 
otomobil bir türlü tamir edi- motörsiklet kazasında ölmak Ve diyorlar ki: 
!emiyor ve gene bir türlü garip bir talihsizlik fakat - Bir gün onu ve bütün 
kurtulamıyoruz. onun ölümündan sonra eser· eserini As ada göreceksiniz. 

Çölün derinliğine gözlerim leri yaşıyor. Ben onu gördüm: 
dalıyor. İki hayal, iki kadın Siz Suriye ve Filistin is- Bulunduğu yeri ifşa ede-
hayali.. yanlarını duydunuz tebii... mem. 

Kadınlar yaklaşıyorlar. Bir Hem bunlarla her şey bitmiş Uzun yolculuktan sonra 
an duruyorlar .. ve kendileri· sayılmaz. bir dağ eteğine geldim. Bu-
ne fenahğım dokunacakmış - İngilizler Lavrens için rada bir mağara var: ve 

b mağarada yaşayan bir mu-gibi büyük demir parçalari- bir a ide yapacaklarmış öy-
le beni yan1arına sokulmak- le mi? harip! Bu muharip Arap)a-
tan menediyorlar. - Evet, diyorum, ben de ra göre Lavrenstir. 

d d 1 Yanına gidiyoruz; Arkamdan bir kervan gö- uy u ..ı •• 
- Bekle! 

rünüyor. Elini göğsüne sokuyor, bir Diyorlar. Mağaranın niha-
Kervanda bir çok insanlar, f0t.ograf çıkarıyor. Bana gös- yetinden bir kapak kalkıyor. 

eşekler, devele ve köpekler termemek ister bir tarzda Bir adam yükseliyor. Arka-
var.. fotografa bakıyor, fakat ben sında ve başında sargılar 

Kervan reısı olduğunu de bakıyorum ve görüyorum; var.. Burnunda bir halka 
sonradan ö~rendiğim bir bu resim Lavrensin resmidir takılı .. 
adam yanıma geliyor. Cebim- ve üzerinde 1935 tarihi var. Bütun bu degişikliğe rağ-
deki bütün parayı o isteme~ - Demek oluyor ki Lav- men bu adamın haUki bir 
den avucuna koyuyorum. Bu rens sağ! . Arap olmadıiı belli. 
sayede dost oluyoruz. Teklif - Böyle olduğunu , size Soruyorum: 
ediyor~ kim söyledi? Bu yazıyı onun _ Burada ne yapıyorsu· 

- Sizi hududa dakar gö- yazdığı nereden belli?!! 
türeyim. Oradan otomobili- Devam ediyor: 
nize lazım olan şeyleri gön- - Arapların çoğu Lavren-
derirsiniz. sin ölmediğinde müttefik· 

Bir katıra biniyorum. Ve tirler. 
beraber yol alıyoruz. - Ya siz? 

Reis anlatıyor: Susuyo, sualimin arkasın-
dan ikinci bir sual daha fır- Biz seyyar tiyatro kum· 

panyasıyız. Epey para kaza· !atıyorum: 
- Lavrensin sağ olduğu

nırız .. bu yıl Mısıra gitmiş- na inananlarla beni konuş-
tik, şimdi arabistana dönU- turabilir misiniz? 
yoıuz.. İbnissuud bizi bekli- - Güç değil yarın Şarki 
yor da... Erdün'de temsiller verece-

- Arabistan kralı lbnissu-
ğiz. Oraya gelin. Şarki Er

ud mu.. Siz onu tanır mısı- dün 'ü bilirsiniz değilmi? A
nız? 

kaba ile Amman'ın arasında! 
- Tabii tanırım.. Son K k b' k k üçü ır ız, ervan re-

sözünü henüz söyleyen meş-
hur adam.. Hem ben kral isinin kızı dans ediyor. 

Göler kızda .. 
Hf..seyini de tanrrım. Faysa- B~n seyrederken şef orta-
lın ordularmda harbettim' dan kaybulmuş, birçok kim-

- Siz Lavrensi bilir mi- seler daha kaybolmuş .. Aca-
siniz? ba nereye gittiler? 

- Qnu bilmeyen bir tek Biraz uzakta bir çadır var, 
Atap yoktur çadıra yaklaşıyornm içeride 

O dize, bizi Türklerden münakaşalar oluyur. Yazık 
kurtaracağını, istiklalımizi ki dillerine yabancıyım, de-
kazandıracağını vadetmişti. diklerini alamıyorum. Fakat 

Bu mektuba göre Fransız· Suriye ve Filistin kelimeleri 
lar ve İngilizler bütün Arab l{ulağıma geliyor. 
memleketlerinin istiklallerini Çadıra giriyorum. Tepe-
tanıyacaklarını bildiriyorlardı. den tırnağa kadar müsellah 
Yalnız bir tek şart koşul- Araplar bana oturacak bir 
muştu: Türklere karşı isyan yer gösteriyorlar. Kervan 
edecektik.. İsyan oldu, fakat reisi de orada; işaret ediyo-
biz bu sefer lngilterenin hi· rum. İşaretinin manasını an-
mayesindeviz. hyor. 

İşten anlamıyanlar Lavrens Yanındakilere söyliyor; on-

Dedi. 
Zebani suratlı adam B!ak'ın 

bu sözlerine mukabele et
medi. Sol eli cebinde olduğu 
halde Z. R. ye yaklaştı. 
Diğer iki haydud, ne yapa· 

cakJarmı bilemiyanlere mah
sus bir halda durmuyorlardı. 

Zebani suratlı herif; genç 
kıza alayla: 

- Şu halde .. Dedi. Maruf 
detektif Z. R. nın huzurunda 
bulunmak şerefini kazanmış 
oluyorum!. Bu, benim içio 
ne kaear büyük bir bahtiyar
br, bilseniz .. 

0 Çelik sinirli kadın., hay• 
dudların söz ve haraketleri· 
ne biç bir şey söylemeden 
fakat dikkatla takip ediyor· 
du. Bu haydudun sesini, bir 
zamanlar ve çok defalar baş• 

ka yarlerde, başka fırsatlarla 
duyduğunu samyordu. Fakat 
nerede? Bütün hafazasını 
araştırdığı halde bu sesi ne
rede duyduğunu aklına ge
tiremedi. 

Zebani suratlı adam diğer 
iki hayduda gelmelerini işa· 
ret elti; Blak ve arkadaşı, 
en küçük bir itirazda bile 
bulunmadan, biraz evvel re
isie girmiş olduğu kapıyı aç
tılar ve mahzenin içine dal
dılar. 

Zebani suratlı adam, iki 
adamın ayak seslerinin iyi
den, iyiye uzaklaştığını anla
dıktan sonra, detektifin ya
nına biraz daha yaklaştı. 
Cebinden çıkardığı küçük 
bir şişeyi uzatarak: 

nuz? 
Cevap veriyo: 
- Av hazırlıyorum. Teh· 

Jikeli hayvanlara karşı avlar. 
Bir şey söylemiyecek, bir 

şey söyletemiyeceğim, bu 
belli. Fakat bir fotograf ala· 
bilecek miyim, onu düşünü
yorum. Bu fotoğraf mühim 
bir vesika olacak! 

Bu görüşmeden sonra, 
esrarengiz mağaranın civa· 
rında çok kere dolaştım. Bir 
akşam iki Arabı konuşurlar
kendinledim: 

Biri anlatıyordu: 
- Avrupada harb olduğu 

zaman bizim de vaktimiz 
gelmiş olacak. Biz burada 
reise itaat etmeliyiz.. Çünkü 
onun kudıeti çok büyük: 
Avrupalılar birbirile boğaz 
boğaza geldikleri zaman biz 
de eski topraklarımıza sahih 
olacağız .. 

*"'* 
- Bu kayalar arasında 

oturan adam kim? 
Benim için bir muamma, 

fakat Araplar için öyle değil: 
Kayaları arasındaki adam 
Lavrens! __...._ 

Sıcaklar 
Amerikadan fAvrupaya 

doğru bir sıcak dalgası ge
liyor dediler. Bu sıcak dal· 
gası bize kadar geldi bile ... 

Geciken yazlar çok s•cak 

- Muhterem maaam Z. R. 
dedi. Bu sişe içindeki beyaz 
tozu sonuna kadar burnunu
za çekmenizi tavsiye ederim. 
Çünkü az zaman sonra ış· 
kenceye başlanacaktır. Beni 
beşeriyet düşmanı, uyuşturu
cu maddeler tüccarı addet· 
menıze rağmen ne kadar 
insaniyet perver olduğum bu 
suretle meydana çıkıyor, 
değil mi? 

Dedektif Z. R. bu hayduda 
hiddet ve nefret ile baktı. 
Ve: 

Bu şişeyi kendiniz için 
saklayınız! dedi. Hiç şübhe· 
siz idam sehbasına sevkedil
diğiniz zaman size çok lazım 
olacaktır. 

Haydud kaba bir kabkaha 

Deniz tutan k 
İugilterede amir 

Keves çok meşhur 
zamanlarda bir eser 

0 Kendisiui sevenler 
onu N elsonla muk•Y 

Amiral bunu duY 
- Hakkı var, dd 

ru skylüyor; ben 
Nelson gibiyim, ne. 
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Haile Selasiyenin 1 

yolmaz oldu. ~a~e 
Habeş çeteleri ita 'I 

"rıP rezelerine çorap ~ 
hşırken İngilterenın. 
sahilindeki kaşanes•: 
paratorlar hnpara 
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- Mum yakıp 
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ma hayır, Haile selis 
'kalı Kassa ve Amerı 

Bryan ile sabahtan 
kadar Ping-Pong f. 
Tahsildarını 1 

yutan köy ha 
ne yapıyor 

Borneo adasında 
nehrinde Timsahlar 

Çoktur. Ve oranın 9 
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yıkanırlar. Timsablatr 

.. yu • 
ne beş on kişıyı. d'kl 
o işi Allahtan bıl 1b 

ne r 
ertesi sene gene 'rl 
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TAYYARE: 
BALIK YAGI 

İÇEMIYENLER TELEFON E 
3151 s 

Bu hafta ikilçok güzel film birden ~ 

zouzou 1 
E 

Joielin Beker Can Kayın'ın temsil ettikleri büyük film ı 

Son vals i 
'"'-.... lvan Petroviç ve Kamilla Horn'un şaheseri E 

m Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur E 
-~~iEE~mES~SEE~~Et'f 

Doktor 

M.fŞevki Uğur 
' Dahili hastalıklar n1ütehassısı 

' •nyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~lıtr " 0ah saat d~1'uza kadar ve öğleden sonra birden 
'1~1l geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

' k Yenehan si : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
( A.k~!ııında 36 numaralı muayenehanesinda. 
~ b cıger, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
~alıkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları 1 

--- x w - 57"-= 

içenler bilir 

1 

Toptan Perakende 
~*~~~~~~~lt:l:*~~**~~~~~ 
~ ,. 
~ DOKTOR ~ 
~ 

~ A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 

hastalıklar mütehassısı ~ 
+c 
~ Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )f. 
4C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 

akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t 
Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair f( 

tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- +c 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· ,. 
sinde muntazaman yapılll'. Telefon: 4115 )t 
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7 Agasto. 

Fakir ve kimsesiz çocuk) 
için parasız sünnet 

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

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

KORDO 
Rakısı 

pek yakında 
KYOR 

------------~---·~~-----------------------1 

" Fil başı" markalı " Türk çamaşır çividi " çamqırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaıırla
rınu:ı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaşırlar 1IZ1ID 

müddet beyazlığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazhğmı kaybedib sarımtırak bir renk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha ividir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya b~diyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
ahrsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eyhil Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 



Varidat 
müdürümüz 
Değerli bir maliyeci oldu

ğu kadar derin ve kudretli 
bir edip olan Varidat müdü
rümüz bay Osman İlhami bir 
hafta mezuniyet alarak bu 
gün ıstanbula haraket etmiş-
tir. 
•• • 
Uzüm ve incir 

Mıntakamızın bütun bağlık 
yerlerinde yağmur yağmıştır. 
Manisada serğilerde bulunan 
100 çuval, Turgutluda 20 
çuval, Salihlide 100 çuval 
iizum yağmurdan zarar gör
müştür. İzmirde yeni mahsül
den 120 çuval mal vardır. 
incir piyasası 17 Ağustosta 
açılacaktır. 

Hesab memu
ru olmak 
istiye.nler 

Askerlik şübesinden : 
Muvazzaf hesap memuru 

yetictirmek üzere 1-11 Teş. 
936 da lstanbulda harb ake-
demesi emrinde açılacak olan 
hesab memuru okulunun 
sekizinci devresine elli talebe 
alınacaktır. İsteklilerin dilek
çe ve aşağıdaki vesikalarla 
lzmir askerlik şubesine acele 
müracaatları ilan olunur. 

1 - ihtiyat subıayı olmak. 
2 - Yaşı 32 den fazla 

olmamak (320, 321) doğumlu. 
3 - Noterlikçe tasdik 

edilmiş taahhüt senedi. 
4 - Siyasi haklarının ka-

yıp olmadığı ve kötü hali 
bulunmadığı, mahkumiyeti 
olmadığını polis tahkikatile 
tevsik edilmek. 

5 - Sıhhi rapor. 

Bir bardak in
san kanı içen 

kadın 
Fransada Avviyor şehri 

mezarlığında bir mezar var-
dır. Bu mezar Sobrey ismin
de bir kadına aiddir. Çok 
harap olduğu için Fransa 
tarihi eserler müdürlüğü ta
rafından mükemmel surette 
tamirine başlanmıştır. 

Bu Sobrey denilen kadın 
kimdir? Mezarının tamirine 
neden bu kadar ehemmiyet 
veriliyor? izah edelim: 
i 792 ihilalinde, Fransadaki 

vaziyet bugünkü ispanya va
ziyeti idi. İhtilalciler birbir
lerine saldırmış tuttuklarım, 
kadın, erkek, genç ve ihti
yar dememek şartiyle öldü
rüyorlardı ! 

Mezarı tamir edilen bu 
kadın mukabil taraf ihtilal
cilerin eline düşmüştü. Zaten 
babası daha evvellden tevkif 
edilmiş ve idam edilmek 
üzere idi. 

Sobrey, babasını kurtarmak 
için kendisini fedaya karar 
vermiş ve bu hususta tekli-
fatta bulunmuştu. ihtilalciler, 
bu kadına: 

- Bir bardak insan kanı 
içersen, babanı ölümden af 
ederiz! Demişlerdi. 

Sobrey, hiç reddetmeden, 
pelteJenmiş ve yeni başı ke-
silmiş bir mahkümun boğa
zından alınan bir bardak 
kanı içmiş ve babasını ölüm
den kurtarmıştır! 

Bu facıayı Viktor Hügo 

(flalkm Seıl ı 

ispanyadaki kan ve tehlike 
Avrupaya sirayet ediyor 

Asilerle hükumet tayyare
leri arasında yapılan muha
rebede atılan bir obüs 800 
muhacirin yerleştiği yarış sa
hasından 150 metro ileride 
infilak etmiştir. Asi kuvvet
ler kumandanı General Fran 
ko Cebelüttarik boğazını 

zorlamağa başlamıştır. Silah 
ve asker dolu üç vapur hü
cuma hazır bir vaziyette 
beklemektedir. 

Altısı Alman üçü ltalyan 
olmak üzere Tetuan hava 
meydanında uçmağa hazır 
bulunmaktadırlar. Alman 
harp gemileri Kadikse ha· 
reket etmişlerdir. 

ABLOKA 
Madrid isti ametinde yü

rümekt olan asi kuvvetler 
şehri ablokaya hazırlanmak
tadırlar. 

Seville 6 (A.A) - Asile
rin umumi karargahından 
alınmış olan malumata göre 
General Molanın kuvvetleri 
Somasierrada hükumet kuv
vetlerini mağlüp etmişler ve 

300 milisi öldürmüşlerdir. 
ispanya sefareti ikinci ka

tibi F ernandoz Villaveade 
istifasını vermiştir. 

Asilerden iki kol Saragos
sei terketmiştir. 2700 kişiden 
mürekkep olan birinçi kol 
Barselondan gelmiş olan hü
kumet kuvvetleri tarafından 
hezimete uğratılmıştır. 

Hükumet kuvvetleri 1300 
esir almış ve 20 mitralyöz ile 
15 top ele geçirmiştir. 

Asilerin ikinci kolu hü-
kumet kuvvetlerine Plana 
yakınında tesadüf etmiştir. 

Asiler nihayet ric' ata mec
bur olmuşlar, 70 esir, üç 
top ve bir hayli mühimmat 
bırakmışlardır. 

Asilerden bir binbaşı, bir 
yüzbaşı, bir mülazim ve yir
mi beş nefer telef olmuştur. 
İNGİL TEREDE ENDİŞE 
Londra 6 - Asiler gal b 

gelecek olursa İspanya İtalya 
ve Almanyanın kucağına 

atılmı ş olacaktır. Bu suretle 

İngiltere için rtkdenizde kuv
vetlerin müvazenesi işi ciddi 
bir tehlikeye düşmüş olacak
tır. Halbuki İngilterenin dost 

bir ispanyaya ihtiyacı vardır. 
Halbuki Fransadalspanya ile 
hududunu tahkim dmiş de
ğildir. 

ispanya asilerin zaferiyle 
İtalya ve Almanyanın kuca
ğına düşerse bu vaziyetten 
en ziyade zarar görecekler
den birisi de Fransa olacak-

tır. fngiliz ve Fransız gaze
teleri bu şekilde mütalea 
yürütmektedirler. 

Paris 6 - Sen Refail'deki 
kanlı muharebede hükümet
çiler galib gelmişlerdir. 

Gvadrana köyündeki bü
yük harbde de hükumet kuv
vetleri kazanmış, asilu hezi
mete uğramışlardır. 

Madridin bütün su hazinesi 
bu mmtakada bulunduğu için 
asil. .. r burayı ele geçirmek 
ve şehri susuz bırakmak ıs

tiyorlardı. 

Habeşlerin 60 bin kişilik bir ordusu var 
---.---------- ••••••OO•••• .. ---- ---------

Habeşistanda kanlı bir 
harp devam ediyor 

Portsait 6 (A.A) - Roy
terin bildirdiğ'ne göre Tsana 
gölü civarında Habeşlerle 
İtalyanlar arasında şiddetli 
bir çarpışma olmaktadır. 
Gondar civarında da ayni 
derecede şiddetli bir çarpış~ 
ma olmuştur. 

Portsaid, 6 (A.A) - Roy 
ter Ajansının muhabiri, sa· 
labiyettar bir menbaden al
mış olduğu habere atfen 

Habeşistanın sabık şimali 

garbi cephesi kumandanı 

Ras lmru 60,000 kişilik bir 
ordu vücüde getirmiştir. 

Ras kırk bin mubaripten 
müteşekkil bir kuvvetin ba-

şında olduğu halde şark is
tikametinden Dessie ve A

dis-Ababa Üzf!rİne yürümek
te olup ltalyanlann bir ta
kım ileri mevzilerine hücum 

ve bu mevzileri tahrip etmiş 
oduğu söylenmektedit. 

Goreyi kendilerine isti-
nadgah yapmış olan Habeş 
kuvvetleri Ras Kassanın 
oğlu Dejas Matoh Aberia
nın kumandası altında Adis 
Abebaya karşı yapmış ol 
dukları taarruzlar esnasında 
mühim miktarda mitralyöz 
ve mühimmat ele geçirmiş
lerdir. 

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

Hava Postaları Selanik 
l 5 Ağustostan itiba

ren başlıyor 
İsnanbul İzmir - Ankara 

arasında işleyecek olan bava 
postaları ıçın Hlakapınar 

cıvarında hazırlanmakta olan 
meydan yakında bitirilecek-

tir. Ağustosun 15 inden iti
baren hava postaları inti-
2amla işlemeğe başlıyacaktır. 
Vali Fazlı Güleç dün istas
yona giderek tetkikatta bu
lunmuştur. 

Bir kişiyi soy
mak istediler 

Evelki gece Elhamra sine
ması karşısında bir vak'a 
olmuştur. Hüseyin oğlu ls
mail ve Hakkı oğlu Şakir. 
birahane garsonu Abidin'in 
yanına yaklaşmışlar, lsmail 

bıçağını çekmiş parasını almak 
için ceplerini yoklamıştır. 

Abidin, bu harekete mani 
olmak için İsmailin elindeki 
bıçağı yakalamış ve ellerin
den hafif surette yaralan-
mıştır. Suçlular bıçakla bir

ularak adliyeye veril-

1 Çarpışmaları 
-Baştarafı 1 incide

rekete geçmiş ve örfi idare 
ilan ile parlamentonun feshi 
kararlarını krala tasvip et
tirmiştir. 

Hükumetin me'sul şefi ol
mak itibarile memleketi kur 
tarmak için kerıdisine lazım 

gelen selahiyeti bu şekilde 
elde etmiş olan M. Metak
sas infilakın önüne geçmek 
gibi ağır vazifevi deruhte 
etmek kararında bulundu
ğunu ilan etmektedir. 

M. Metaksas, fakir ame
leniil daimi yardım görece
ğini ve 8 saatlık mesaiyi 
tatbik edeceğini ve ameleye 
azami had üzerinden yevmi
ye verileceğini vadetwiştir. 

Bütün Y unanistan' da sü
kun büküm sürmekte ve hü
kumetin aldığı tedbi rler her 
taraf ta memnuniyet uyandır
mıştır. 

lstanbul 6 - Selanikte 
polis kuvvetleriyle grevciler 
arasında çarpışma oldu, 22 
kişi yaralandı. Muhtelif şehir 

Güreşte 9ncu 
olduk 

-Başhırafı l ncide
Berlindeki f ürklcr s eyirciler 
arasında bulunuyorlardı . Gü
reşlerimizden haklı bir ga
lebe bekliyorduk, Neticeler 
şunlardır: 

Yaşar 61 kiloda Danimar
kalı rakibini yendi. Saim 66 
kiloda Belçikalı rakibine 
bükmen galip gelmiştir. Bü· 
yük Mustafa 79 ~kiloda Ma
car rakibini çok faik bir 
oyunla kapana alarak mağ
lup etmişti r. Macar pehlivan 
pes demiştir. 

Bu üç galebemizden son
rn maalesef en çok güven
diğimiz Çoban Mehmed ve 
Nuri mag up olmuşlardır. 

Çobanın karşısında, dünya 
şampiyonluğuna namzet bir 
İtalyan pehlivanı vardı. Ço
ban daha güreşe çıkarken 
meyustu. Geçen mağlubiyet
leri onu sarsmış görünüyordu. 

Çoban ilk on :iakika ra
kibine hakim güreşti. Kuv
vetli hamlelerile onu birçok 
sarstı. Fakat bilahara bu 
vaziyeti değişti. ltalyan ga

ldi. 

7 Afuıtoı 

SiGARA IÇIVORMUSUNUZ ? ---· ... 
Nasıl sigara içtiğinizi eöre· 

yim, nasıl adam olduğu
nuzu söyliyeyim ! 
------0000 . 

Eğer aşağıdaki satırları okursanız herkesııt 

tahiatini kolayca anlıyabilirsiniz ! 
Amerikadaki tetkiklere Kııarlar ve kendilerine ko-

göre ağızlarına sigara koy- )aylıkla düşman kazaoırl~at 
mıyan adamlar son derece Bir çok adamlar va 
hodbin olurlarmış. Bugünkü ki, sigarayı ağzından çık~~ 

modern kadınlar böyle erkek- dıktan sonra ellerini bat 1 

)erden kaçınmalıdırlar. Eski rından biraz uzakta ~k~ 
devirlere mahsus tam mana- ya doğru kalkık, başlar;., 
sile kazak bir koca isteyen- arkaya doğru eğik tutar 

y 1 d . • d11" 
ler sigara içmiyen bir adamla ve agız arın an sıgar Si' 

manlarını savururlar. . 
evlenmelidirler. Jlll" 

sohbet aleminde, diğer 1 ,.. 
Sigarayı parmakları ara- -·• a safirler pek yakın ot~'"- .1, .. sında tutamayarak daima sa terbiyesizce addediJebı k" 

dudakları arasında bulunduran cek olan by hareket, uıa bil 
ve bu suretle içen kimseler tan güzel görünür. Bu kÔo• 
ekseriyetle zeki "adamlardır. adamlar, kendilerinin bll" 
Herşeyi hesap ederler, uzağı Juan olmak iddiasında. ti• 
görürler, tahminlerde aldan- Junurlar fakat ekserıf' ati 
mazlar, soğuk kanlı, fakat kuş beyinli, her halde b•~,.. 
son derece lakayddırlar. daima iyi tarafından 111uıor 

Sigarasını iki parmağı ara- keme eden şen tabiatlı 0 

sından bırakmayarak uzun lar · ali'" 
müddet dudakları arasında ikide bir sigaranın k. İf 
tutanlar, hayalperver olurlar. rini silkenler metodle bı~af· 
Sanata ve ilme istidatları yapmağa muvaffak ollll•' d• 
vardır. Fakat ekseriyetle Sigaralarını sigara tablasıJldi" 
tembel olurlar, kooforu. çok unutanlar unutkaodırl~~j)ıİI 

k · · d y ·1 m'ı? Bı severler ve saatlerce müddet yece sınız egı b•' 
hareket etmeden düsüncele- müşkülpesend olurlar .,,e ,, .. 

• oldl 
re dalarlar. Bu kabil adam· yaUarından memnun d.0 
lar geveze olmazlar, 
inhimakları vardır. 

· · · tarııta aşka lar. Sıgaranın ıçış . b•lı' 
kadınların karakterler• ı0•1ı 
kında bir büküm çıkar Hakiki Don Juanlar elleri 

biraz öne müteveccih olarak 
sigarayı uzun müddet par
makları arasında tutanlardır. 
Bu kadınları cezbeden bir 
harekettir, Fakat bu hare
ket tabiilikten ayrılmamalı
dır. 

Sigarayı mütemadiyen ağ
zına sokup çıkaranlar, sinirli 
kimselerdir. F evkalide fa~l 

güç.tür. tot•O 
Sigarayı ağızlarıod:ıurl•'' 

kadınlar aşka meyyal a ,, .. 
kocalarına ve işıklarıo 

11
d•o 

A y ıfar• 
dık kalmazlar. gı ~ 
sigara dumanlarını ı•b•1,J

.k ..,,e 
kadınlar romantı 

perver olurlar. . a~ 
Siuarayı ikide bı~ ,ıf' 

rına ~sokan kadınlar ••' 
enerjik ve becerikli olurlar. ke düşkün olurlar. 

00 ,. 

Panayırda İstanbul na1111JI 

on beş pavyon açıl~cak .. ~ 
1 Eylülde lzmirde açılacak yetleri müsaıd ollll•Yok "° V 

beynelmilel panayır hazırlık- teşekkülleri "'e kilÇ -ol't .ı.t 
· · 111•- ı.v ları tamamlanmak üzeredir. müsesseselerının ife'"~ I 

İstanbul ticaret ve sanayi nekleri için yer "'~~etlet' _..., 
odasında, panayırda yer al- Bu işe esnaf celll;111.,şl":,t, 
mak istiyen sanayicilerin yakından alakar 

0 
f ttif"J • 1110 e J &' 

iştirakile bir toplantı yapıl- Trakya umuaıı b'r ~· 
te$ 1 f1"' mıştır. Varılan neticelere sergide eşya 
1 

1ıkl• l_ 
göre, fstanbu namına pana- Trakyalıların k~ •.Y tell'iı' 1 

yırda 15 pavyon açılmas\ re gidebilmelerını kuoJP'' 
kararlaştırılmıştır. Bunların Şuk demiryollar~erelı .t. 
üçüncü hazırlamağı oda üze- sına müracaat. e etot',i" 
rine almış ve panayır ko )atlı tren tabı•• 
mitesine bildirerek şimdiden temiştir. • 

b. re· ,.ıt yer0adyrılmasını iste
1 
mişktir. Açık l\tuh~ _1 ~ 

a namına açı aca pav- ., 
1 

ik•O" .. ı; ' 
yanlarda İstanbulun ticaret Yapıcıog u 1,eıv / 

· de NeJ ' · ve sanayi faaliyetlerine dair rnahallesın 0.,ıer e· , 
nüm un eler bulunduracak ve ğında H. Şeng' kiubıl110~ 
bundan başka tek başlarına Şikayet ıııe ,uool"' 
birer pavyon işgaline vazi- olduğu makaııı• .-;ı 

00

ii:İkın Sesi Hakkın sesı 
t t' 

- Baştarafı 1 incide - or. ••' 
iki 7 J 

de yaz günlerinde bilhasa öğle zamanları 1ıl'"' 
kabul etmektedirler. s•'' f 

. kt su ,11, ~ 
lzmir şu aylarda bilhassa çok sıca ır. k yorıJ Jıl'" 

dükkancıların da işçilerin de çalışmaları ço ıı ı•'' ısıe~ ti 
tıcı, sıhhatı tahrib edici bir şeydir. Bil~•~: gelll'.e 4e~ 
fazlalaştığı saatlarda dükkanlara müşterı dılitıler•0 

Zaten bu saatlarda bazı dükkancılar keP cJe 
yapmaktadırlar a. O' ·r 

bd'dİ .. e Jı IJI 
Bu itibarla hem çalışma saatinin ta 1 y•'" 

saatlerinde tatil yapılması yurddaşları koru 

iJJ~ 
HAKKIN sES 

olacaktır. 

Halk bunu istiyo:r 

HALKIN SESi 


