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~a· Hiikiimet top 
tlerini bunlara 

'-~"tblaıiıtir. Hakiki 
' e cereyan et-

eti muharip sıfatiyle tanıya- almışlardır. 
cağını beyan etmektedir. Dün ihtililci tayyareler 

La Karuna 25 - Madrid Madrid üzerinde uçarak aha-
üıerine yilrüyen ibtililci kuv· liyi teslim olmağa davet et· 
vetler çetin bir muharebe- mişlerdir. 30 bın kadın şe· 
den sonra üç köyü daha bir dahilinde nümayif yapa· 
iıgal etmişlerdir. lhtililciler rak şehrin teslim olmasını 
top tüfekle ve yüzlerce esir istemiılerdir. 

ı::::::3 ------ - - ---
TO~K - INGILIZ DOSTLU(;U 
-··-~··--

"Edvardın, Atatürkle dört 
defa görüşmesi Türk-İnu-iliz 
dostluğunu son d~receye 

vardırmıştır.? 
•• 

« •. Türkler kolay kolay nümayiş yapmaz, 
Türkler Yunanlılara ve Yugoslavyalılara da 

benzemezler . .. » 
1 

BiR INGILIZ GAZETESi BÖYLE ŞÖYLIYOR 
Observe adındaki İngiliz 1 

gazetesi Edvardın memle· 
kelimizi ziyareti münasebe· 
tile uzun bir makale yazmıt· 
tır. Gazete diyor ki: 

" Kral Sekizinci Edvard 
Akdenizde yaptığı son seya · 
hatte gittiği yerlerde bil· 
yük muhabbet g&rmüşse de 
ıüpheıiz Türkiyede karşılat· 
bğı sevinçli ' e heyecanlı 
tezahürat son dereceyi bul· 
muıtur. 
Türk mütevekkildir. Kolay 

kolay tezahür ve ııümay:ş 

yapmaz. Bundan baıka Türk· 
ler Yunanlılara ve Yugoslav· 
lara benzemezler. Çünkii 
Umumi Harbde lngilternin 
mlittefiki değil, hasmı idiler. 

Birkaç ıene evvel'ne gelin· 
ceye kadar, Türkiye, lngil
tereyi kendiıinin can dnı
maaı addediliyordu. 4-yada 

BDVARD 

lngiliz kuvvet ve nüfuzunu tah· 
rip etmeği istihdaf eden her 
tiirlii hareket ve ihtilile yar· 
dım etmeie haı.ırd•r. 

- Sonu 4 OnçGde -

Sahib,_ Neıriyat Amiri n 
Baflllubarriri 

CSi 
SIRRI SANLI 

idarehane: iz.mirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaaamda 
Baıılmııbr SESiDiR 

Geçmlyen yazı ıeri •erilmeı ... 
Mussolini nutuk söyledi --·--·---

Sulh dalını 
uzatıyorum 

- ·-·-·-Bu dalı 8 milvonluk ., 

süngü orn1anından 
getirdin1 

Roma, 25 - Siyah göm
leklilere bitap eden Musso
lini demiştir ki: 

- imparatorluğumuzu ye
di ay İçinde fethettik . Bu 
fütuhatı yalnız Avrupa me
deniyetiue hain olanların 

teıkil ettikleri sulh kuvv•t· 
lere. karıı değil umumi ka· 
rar .. bını Cenevrede kurmuş 
olan ve milletimizin hızını 

durdurmağa kıyam eden hir 
teıekküle kart• mücadele 
ederek ikmal ettik. 

Mu11olini bir sulh hitabe 
iradederek demiştir ki: 

- Zeytin dalını uzatıyo

rum. Fakat dikkat ediniz 
bu dalı cesur delikanlılardan 
müteşekkil bütün bir neslin 
ıarddığı sekiz milyon süngü 
ormanındanlgetirdim. .. 

14 yaşında bir kız 

Babasını 
•• 
Oldürdü 

Ruh işlerile uğraşanın 
feci bir neticesi 

Madam Dorothe Turley 
keşfettiği bir ilet ile ruhlar· 
la konuşmanın acı tecrübesi· 
ni çekmiıtir. Madam Turle
yin bulduğu iletin ismi (ovi
yo) dur. Bu ilet alfabenin 
25 tane harfinden mürekkep· 
tir. iddiaya göre ruhlar bu 
harfleri harekete geti;mekte 
ve bu suretle diğer alemle 
konuşmak mümkiin olmak· 
tadır. 

Mia 'f ur ley on dokuz ya· 
şında genç bir kız iken A· 
merikada Venüs paye11nı 

güzelliğile kazanmııtı. Ga· 
yei zengin olan ailesi Ame· 
rika Venüsünü Avrupaya 
gönderdiler.t, Gedç kız orada 
Erneıt Turley isminde bir 
bahriyel! ile sevişti ve ev· 
ıer:di. 

iki evlidı dünyaya geldi. 
Bugün kız 14 oğlan da 18 
yaıındadır. 

Turley tekaüt olduktan 
sonra bir çiftliğe çekilmiıti. 

Bir gün Turley bahçede 
dolatırken iki el silah pat· 
ladı, Turley ıırt üstn yere 

- Sonu 4 bc:üde -

Radika] sosyalist kongresi 
- .... 

Fransızlar için koyun süriisün· 
den daha yüksek idealler var 
-----------~-oc 

Kongre dün nihayet buldu 

HERYO DALADlYE 
Paris 25 - Radikaller rek demiştir ki: 

kongresi dün nihayet bul- - Biz demokrat ft 

muştur. Şotan, Heriyo ve ferdiye: ıt ç bir partiyi& Fraa• 
Sarro tarafından kaleme ah- sızlar için koyun slrllal 
n m karar sureti el<seriyet e veyahud karınca yuva11ndaa 
-kih~I edilmittir Bu kararda daha yüksek idealler vardır. 

H -: r türlü plinı ekollOmi 
mal ve mülk masumiyeti, teşebbüsü ancak bir ıınafıa 
fabrika, çiftl ik dükkan işgal yabud bir partinin diktat,r• 
etmenin yasak olduğu tesbit lügüne müncer olacakbr. Bia 
edilmiştir. müstahsile istibdad dejil OD· 

Paris 25 - Daladiye, Av- lara hiirriyet vermek lati· 
rupa vaziyetinden bahsede- yoruz 
OOOOOCA>OOOOOOOaooooooooooooooaaaaıaı• 

Donanmamızın Maltayı ziyareti 
....,..,,...,~,,.., ............ ...,.....~ 

}ineiliz r donanması lfilomuza 
Malta'da~~karşılıyacak 

lstanbuli25 - lkincijTeş· olacaktır. Filomuz Maltada• 
rin ortasında Akdenize açı· sonra Pireyi ziyaret edecek, 
lacak olan filomuz ilkönce, Yunan sularında da bq. rlD 
Maltayı ziyaret edecek, ora- kalacakbr. Doıt ve mlttefik 
da beı giin kalacaktır, Mal· Yunan milletinin gemicileri· 
tada filomuza Akdeniz lngi· mizi cotkun bir ae•tl ·" 
liz filosu tarafından fevkali· saygı içinde bulundarmak 
de samimi bir kabul resmi için mubteıem bir iatil&al 
yapılacaktır. Bu ziyaret Tlh· programı hazırlanmıfbr. Fi· 
kiye - lngiltere arasındaki lomuzun Akdenizdeki -,.,.. 
dostluğun güzel bir tezahiirll bati yirmi gün sürecektir. 

l
~~--

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

Hililiahmer 
~ u yurdda oturan herkes bilir ki Hililiahmer kadar 
L:I gayesine varmıı, Hililiahmer kadar faaliyeti elle ta· 

tar gözle görülür hale gelmiş,~Hililiahmer kadar herfkalpte 
ve her kafada sevgi ve ıefkat uyandırmış bir cemiyet hlr 
teıekkül dıha yoktur.I 

Yurda gelen her felAketi karıılayan, her yaralının yaruau 
saran, her aça bir taı çorba veren, her ağlayanın raz,..... 
ailen, bir kelime ile b6ytlk fellket ve ızbrabın Iİgortacr• 
olan Hillliabmer, b&ttln yurddaılann kalbindeki ba •Ylbl 

- Sona 41aclde -
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rr~~~~~~ .. ~ı=-~~~~~'li\lı D • k ll l DUNYADA 
ı ~Pj('i~~ i Aynalı noıab ; r arıste ra ar ve prens er NELE~ 
~~~lii:..t;I.~~~.. ~a;;;9::::lla:::t::ill~~li:::t::a,/J yo:n 1 

Cevaet kapu komşusu ı le üstüoden kilttledi. Cevdet l k ı il l '' k k h Ü L U · ııı .... 
Nermin'e fena .halde tutkun- içeride kalmıştı. w garson u ' şo or u ' a •ı · iJj 
du. Bu gene hır duldu. - Bana hazırladıgın do- 1 Dünyayı fareler ıst 

Bu kaôını sevmeğe hakkı laba kendin düştün mü kil- •ı •k b b ı •k d · ? 
vardı. Çünkü bulunmaz bir çük bey· Şimdi bu dolabı v l ı er er l yapıyor - e er m~ k doi~ 
hiod. kumaşı idi. iri siyah evinize göndereceğim zavallı e c ' o areler b ç: :ıen 1111 
sıöileri, uzun ve mütenasip karın belki çoktan görmedi-

1 
dve ça u ... 

Ü d 'J k. Y fi w · .. d d d U A h t b. M k h · b. b b 1 ı IA k d·ı · k l 'b' van ar ır. ·ı ..: .. dv v c~ u ı e es ı unan g - gı ~ucu unu oya oya sey· mumı arp en sonra ar u r anı ır er er sa onu e an en ı erıne ra il ı Alman istatistikçı eı-tlıİ~ 

zellık il~hlarını andırıyordu. retsın. çok tahtlar devrildi, birçok idare etmektedir. Prenses hürmet ederler. biri farelerin bayatnaı t:.,.r 
Gevdetten başka onun Filhakika güneş doğarken hükümdarlar memleketlerini Gürcistan ve Efgani tan üze· Pariste krallardan batka ve bir fare aileıioio la" 

sayısız hayranları vardı. Fa- hamallar aynalı dolabı Cev- terketmeğe mecbur oldular. rinde hak iddia etmektedir. birçok eski prensler ve pren- yetini besaplamııtır. S~ tiİ' 
kat gururu ve evinden pek detin evine taşıyorlardı. Bunların mühim bir kısmı Tahtsız krallardan biri de sesler de vardır. Bunlardan saba nasaran bir ail

1 
rt' 

nadir çıkması "yüzünden ona • oo Fransada yerleşmiştir. Bir eski Polonya kralJarının ha- çoğu Rustur. Kimisi garson· çocukları çabuk a1ı:ııeı: eril' 
yaklaşabilen, buna cesaret JııgİI terede İngiliz gazetesinin verdiği fidlerindeo prens Ponyatods- luk, kimisi çalgıcılık, kimisi sene sonunda ~880 o:ıi~l:...• 
eden yoktu. malumata bakılırsa Fransa kidir. Bu zat da bir kahve- şeförlük yapar. Kahvede ö- buluyorlarmış. IkioCI 1'rlJ 

Bi.t Puma günü idi. Bayan Her sene kaç kız ve bilhassa Paris bugün hane açmıştır. tekine berikine hizmet eden sonunda bu miktar ~~.,dl 
Nermin komşusu Cevdetini sevgilisine kaçıyor? menfi krallar şehri aJini Bu menfi kralların ekseriıi bu prens, yabud prensesle- e, dördüncü senede 10 çıııı· 
ziyaret etmişti. Misafir oda- lngilizler soğukkanlı bir almıştır. Burada taç ve tah- aeçinmek ;çin çalışmaktadır. rin de bir nevi tebeası var- 170,000,000 milyon• 
sında otururlarken dul kadı- millet oldukları için arala- tını kaybetmiş düzünelerle Boş zamanlarında bir kahve· dır. Bunlar menfi p rens, ya· yormuş. ..rdoktf' 
nın orada bulunan büyük rında aşk maceraları rdiğer hi.kümdar varmış. de toblanırlar, gaz.ete okur, hud prenseslerin işlerini gö · Şu rakamlan go riYet' 
ve güzel yeni bir dolab milletlere nazaran pek azmış. Fransadaki eski hüküm- şatranç oynarlar. Birçokla,·ı- rürler, onlara derin bir bağ- sonra, kedilerin bete d•b' 
naz.arı dikkatini celbetti. Bunu ispat etmek istiyen darla rdan hir kısmını biliriz. nın taraftarları vardır. Bunlar lılıkla bağlı bulunurlar. ifa ettikleri hizınet 
Cevdete sordu. Aldığı yerde lngilizler memleketlerinde Buıılardan biri eski ispanya oooooooocooooooooooooocoocooooco:>000000000000000 çabuk anlaşılıyor. • 1~ 
bir eşi olduğunu söyliyt:n ~~a sb:eb:~~~~n~: k~ı~a:.ı~f kralı Alfonsdur. Alfons Pari· Ankaradaki muazzam çubuk İnkıraza başlıya~~~\~ 
Cevd t: madan Se\igilisi ile kactıgwını sin yanıbaşında Fontenbleau b • 3 • • .d 1 1:1 ovyet alimler• .. .,.,oıf 

Ew • d .,. d b l araıı tecrınısanı e açı ıvor men bu-tün duOıef-,,J - ger ısterseniz onu a tesbit etmek istemişler ve a ir şato satın a mış ve y 01 r 
sizin içir. alayım; dedi. ~ 20 bin tanesinin bu işi yap· buuidn yerJeşmiştir. Fakat Ankara - Çubuk barajı· 

1 

ikmal edilmek üzeredir. Filt- ırk nazariyelerile d ı ~ 
Genç kadın kabut etti ve tıklannı bunlardan da 19.25U Fıan!lada solların iş beşma na g den asfalt yol ve bara- re istasyonunun inşaatı bit- olanları büyük bir k~ eo J~ 

bedelini derhal tediyeye ha· sinin evlendiğini anlamışlar- geçtı ğı gündenberi vaktıni jın suyunu içebilecek bir ha- miştir. dedirler. Zira Esk•:.,,ol'1 
zır olduğunu söyledi. dır. Fransa haricinde geçirmek- le getirecek olacak filtre Barajın açılma merasimi inhitat içindedir. Et 

1
,,. 1' 

B r iki gün sonra Nermiİıin KaA rgı· r evlerde tedir. istasyonunun açılma merasi- zengin bir programla yapıla- arasında vasati ~Jiidl ~ıbİ"' 
kapi8i önünde bır araba dur- Fransadaki eskı' hu .. ku·· m· · t · · · · - .. d b de kadar inmiştır. ıtf' 

mı eşrınısanının uçun e aş· caktır. Merasimde vekiller, k' ol•' f 
du. ·-Kadm hemen anladı. Oturmak İ)'İ değilmiş darlardan çoğu bilmediğimiz vekil ismet Inonü tarafından verem, genç Es ıo:ı 'b•t 1• 
Hamallar: lngiliz kimyagerlerinden yahud isimleri unutulmuı yapılacaktır. mebuslar, Ankaradaki yük- aında fevkalade tabrı 

b. · kA · ı d b sek devlet memurları ve ec- kt d . .-;o - Bu dolabı Cevdet gön- ırı, argır ev er e oturma- kimselerdir. Pariste eski Po- Ankarayı temiz ve ol iç- ma a ır. el ı~ 
hh t k ıd nebi devlet mümessileri de E k. J k rtaro:ı• ... , derdi. Yatak odanıza koya- nın sı a e ço muzır o u· lonya krallarının ahfadı, eski me suyuna kavuşturacak ye- s ımo arı u Jıtl" 

cağıı. Kendisi yarın gelip ğunu neşrettiği bir eserle Meksıka imparatorunun ha- niden bazı tesisat ve havuz· dahil bulunduğu halde 600 bir heyet timal ııııtak• 
nasıl . açılacağını tarif ede- ispat etmiştir. Kimyager gaz fidi, Kafkas im~aratoriçesi, lar yapılması şehri baraja kişi hazır bufooacakbr. gidecektir. bıl 
cek,. çünkü anahtaıı biraz ve dumanların tesirile taşla- Samo.. adlarının eski kralı bağlıyan 18 kilometrelik yol Evveli sfalt yol, sonra Çıplaklık modaS)l 

rın asid sülfirik neırettiğini b f 1 'Jd. · b • d h d f'l f ı fl acayip birşt:y imiş. gibi irçok hükümdarlar ve tamamen as a te çevrı ığı araJ, a a sonra a ı tre yaz daha a . 
H il k söylemekte ve bu asidin de h d b .. kü d 1 w h k 'd 'b' b . h ı'stasyonun arılma mctası·mı' Ş ama ar, büyü çe aynalı vücudumu7un tahammülünü ya u u m ar ıga a ı - gı ı araJ suyunu şe re ge· T ilerJiyecekın.•d. >• 

dolabı dul bayanın yatak dia edenler vardır. tiren su yollarının inşaatı da yapılacaktır. . _ 10 .. ,, 

d 
. 

1 
. d"k azalttığını ileri sürmektedir. .. r.1 Joiı Knapp 11.-kl•' 

o asına yeı eştır ı ten sonra Yalnız Londrada senede Paristeki menfi hükümdar- H · t.:J merika Çıpla ecU•" 
gittiler. 30 bin vagon asid sülfirik lar arasıeda en çok merak Bir tayyare alkevi . . . . . e1aıet .1'1ı• mıyetının reısı & t• r 

Gece yarısı olmuıtu. Ner- elde edilebili:iş. uyandıran Samoa adalarının Pilotu havada yılan Sembolik bir resim verdiği bir beyanoat . 
min soyunarak yatağına gire· soa kralı Matsafa'dır. Samoa h demiıtir;, pı•r 
ceği sırada yeni gelen dolap Kızılay haftası adaları Avusturalya ila Ame·' ücün1una uğrarsa yaptıracak "Çü.lakhk bilb0 •

1• t•.,, 
içeriden a~ıldı, Cevdet mey- Zelzelenin, seylabın, tay- rika arasında büyük Okya- ne olur ? Halkevimiz için sembolik Jarda önümüzde~i ~·:.~~İ 
dana çıktı ve kaçmak bay- funun, yangının felaket dura.. nustadır. Bu adalar Almanya Holandalı bir tüccar Bom· bir resim yaptıralacakbr. Bu istediğimiz gibı 0 

• effr 
kırmak isteyen Nermine: ğı kızılay kapısıdır. tarafından işgal edilince kral baydan K<ılkütaya tayyare ile resim en muvaffak olanına Bundan on beş s~e1,,. ~ 

- Tela.ı etmeyin bayanım Almadan vermek tanrı Matsafa Fransaya kaçmıştır. birinci ve ikinci derececeki- çorap giymemiş k• 10butb"., 
Y gidiyormuş. Refllkatinde bir l d ...ıv 

aynalı dolabın bedelini alma- nasibidir. Kızılay' dan yardım Fransa hükumetinden aldığı lere mükafatı nakdiye veri- zaya çarpar ar 1
.' yo ""t 

ğa geldim. Dedi ismemek için iyi günlerinde ufak bir maaşla geçiniyor. de yılan terbiyeciliği yapan Jecektir. Buna iştirak etmek bugün plajlardakı ~: .. ı•"tıl' 
Fena vaziyette kalan dul ona yardım et. Seneler geçtiği, ihtiyarladığı bir Hindli almış. Göklere istiyen re~im, dekaratör, da'arından da~ ıııdoi'" 

kadın hemen kendini topladı. Türk bütününün her ferdi halde gelzamao, gitzaman yükseldikleri zaman Hindli heveakar ve amotörlerin bu vechile çıplaklıg•. 
_ Pekı· Cev Jet dedı'. Kızılay'ın labii üyesidır. Her tekrar adaların kendi haki- tayyare yolculuğundan kor- hız.la gidilmektodır. ,,,gfl 

u husustaki şeraiti anlamak 11; 
Öyle ise siz de soyununuz. yıl ona yalnız 50 kuruş ver- miyeti altana geçeceği kana- karak bayılmış, tüccar bunun Uyku uyuyarı !,.te: 

mekle faal üyesi arasına d d üzere evimize müracaatlarını 1 ~ ~ 
Cevdet alelacele soyunur- geçersin. atin e ir. farkında olmadığı için ön rica ederiz. hastalara oıı · ~o 

ken Nermin dolapla meşgul Dünya ve zenginlik baki Eski hükümdarlardan biri tarafta işine bakıyormuş, bir 00 o ngilterenin OJS:~:' uf.:;: 
görünüyordu. dtğir fakat, ihtiyaç ve ölüm de üçüncü Napolyon tarafın- aralık ensesine soğuk soğuk Yenı• Ada.,..,. torlarından "&Joo' "' 

Kuzum; dedi. Merak ettim. k d ? Meksika imparatoru nas be- b. 1 · d I h' aa." suzlugv a çare buldUf{ 'ıt l'.e~. uher gün apımız adır. Veri- ır şey erın o aştığını tıse- ' .. 
Bu dolaba siz.nasıl ·sığdınız? niz ki, yoksulları doyuralım, dılen Maksimliyenin torunu· dib de başını çevirince omuz- Terbiyeci İsmail Hakkı ta- h.miştir. Artık çe~ b'ıJ1 

Cevdet dolabı açarak_içi- çıplakları giydirelim, kimse· dur. Maksimliyen daha tahta larında iki yılan görmüş ve rafından idare edilen Yeni ilaçlar içilmiyecek " i~' 
ne girdi ve : siz yetimlere yardım edelim. oturur oturmaz Meksika Adam gazetesinin 147 net lar yapılmıyacaktırb· .. 00., 

B k · -- 'il ·ı · f d f · korkusundan donub kalmış. k f 1 .. - a ın, sıze ne güzel ~ KIZILA y mı iyetçı eı ı tara ın an ecı sayası ço say a ı ve yeni Profesör Brus . . J' 

b. d 1 b d B b ı b' 1 tehlikenin vehameti karşı· I'" 1 1. 1· · d k 1 tur· P"". ır o a getir im. u ben- Savaşta ve [barışta ve ir mağ fı ıyete uğratı mıştı. p an a çıKtı. çın e ü tür ~şu-çareyi bulmuş 
0 

bİ' _.n' 
den başka bir kişi daha ;~mleketin fdlketli anlarm-~ Şimdı torunu Meksika tahtı sında bayı'acağını anlıyan gençliğini ve öğretmenleri Akşam y~tarke bir Y'/ 
alır. da milletin ve ordunun yar- üzerinde hak iddia ederken tüccar, Hindliyi zor ayıltmış. alakalandıran yetli_ve tercü· dak suyun içine....,. lı 'il .1' 
D~en Nermin çabucak dımcısı · olan:_ Kmlay layık bir taraftan da halı satmak· Hindli bir ıslık çalmış ve me yazılar çoktur. Çok fay- tebeşir tozu koyaca,,~ r 

d J b k k d 1 -ıd - ~ h.. - t t' t d 1 1 d h 1 l · d 1 b. f'k· t · 1 · k · · DoktO ~c.' o a ın apısını apa ı. çe- o ugu urme • ve• muavene ı a ır. yı an ar er a yer eı ıne a ı ır ı ır gaze esı o an ıçece sınız. 00P"'' 

rir1 f' n "S?"izlice aJdığı anahtari- ifa et... Kafkasya kraliçesi güzel girivermişler. Yeni Adam'ı okuyunuz. dezhal uyuyorOJUf
9 ~ 

t ı·ni zabtetdiği bir Arap ·daha namına topladığı paralarla tına istenilen hileyi yazdı ve ihtiyarın,; _s:erek ;,~ . 

E doğrusu sahtekar bir Erme· geçiniyordu. ,... Bu adamı imzaladı Sonra: Arap kıyafe.tı~~ .,e 
n Ver Paşa• ni· geldi, otuz lira aldı, gitti. iyiden iyiye- avlamak istedi Ben Seriinin birçok hayır riye Ermenı.s1011'. et'1''.l 

j Ertesi gün, tek gözlüklü, ve sahte olduğunu bildiği bir cemiyetlerinin izasındanım. bu Almanın eaY111 e~i~ .. ~ 
ıyi giyinmiş ve " Graf Fon makbuza mukabil 5000 mark, 1 zatı asilanenize bir iki mak- dından olduğu~~i ;OJP"~ 
Ştayn,, adlı bir Alman ziya- yani 250 Osmanh lirası v~rdil buz daha getirebileceğimi **, Elde ett•io>I•'' ., rM 

nln Casusu retci geldi. ***• daha ev- ***' Alman hay r perver umuyorum. Şerefinize şatom- ka ile bu ada bilird" ~ 
velce Berliode üç sene tale- zata : da da bir ziyafet isterim. emrinde çalıştır• tb0 İl. 

""'.,........,..,..,...,.._,~~~~"""""""""~w...,..,.""",,...,._"".""" be müfettişliği resmi sıfatı - Sizin gibi çok kıymetli Dedi. kü Almaoyad•.~ ,f ~ 
- 9 - YAZAN: ** altında Osmanlı hü umetinin ve , yüksek bir zatla tantş- Tam bu sırada, *** nın dolandmcılıkl~r ;eı•*' J~~ 

------------------------ gizli ajanlığını yap~ış idi. 1 mak benim için şereftir; ilk ziyaretcisi olan Müslüman ğı 3 sene hap~• elet•~, F 

Ben Bedinin hayır cemiyetleri azasındanım 
*** yi [ilk ziyaret eden 

elliJi1' ve " Türkıye hakkında 
çok mühim bir eser yazmak 
için maddi yardım ,, istiyen 

bir müslüman oldu .. *** , Bu 
adamın Berlini kafi derecede 
tanıyo~du Böyle insanlardan 
istıfade mümkündü. Eserini 
y.ım&ıı için **• kendisine 

yüz lira verdi. 
Yüz lira. iki bin mark 

demekti. O zaman için bu 

para büyük bir para idi. 
Bu kadar parayı veren ada· 
mın Berlin mehafilinde, bir 
,,Binbir gece prensi,, oldu· 

. ğunu iJlna kifi idi. Bundan 
sonra lnsıilizlerin memleketi-

Berlioin ahlakını bilir, Berlin- harb yetimleri gibi en adam geldi. B •••' ~~ta ~ıel b• Jf 
de bu suretle yolunu tutmuş, zavalh bir sınıfa yardımı 6raf Ştayn ile bu MüsJli . unun ıçıo •- 1.1" ti' 

k d. . vaz·ıfe edı'oen b. b. 1 • • h. (1) tertib etti: . "'(ıi~t .,J bir sınıfın mevcudiyetinden en ısıne man ır ır erını ıç tanıw · dilrl 1 v 
içeriye ıt1 ' ,, bi • r • 

haberdar idi. bir zatın kartını ailem arşiv- mıyorlardı. •ıt•, bu iki meslek- lümanı bir 0 to.JP0f ıtıti1bl~ 
Bu Almanı bu sebeble !erimde saklamak isteıim. Şu daşı birbirine takdim etti; sine davet et~•·t_,1ı1' -r~ 

hemen tanıdı; bu adam eski altına bir de 5000 mark ol- ve bir bahane ile dııarı daveti kabul e ""ı#''it~ 
bir Alman baronu idi; fakat duğunu yazarsanız .. B~ni ih- çıktı; fakat anahtar deliğin- ber biraz 'dit•'' ;,tl•ı ,,.; 
müthiş bir kumarbaz korkunç ya etmiş olursunuz!.. Dedi. den içeri bakınca, bu iki a6yledi. BÜ su bİS' t1' 
bir s efih olduğundan btUUn Karf Ştayn bu sözlerden muhterem zatın sıkı fıkı Te Ştayındao, bet 

1 
,,1ıtı~) 

servet ini bitir mi§ şimdi mu· çok memnun oldu, cesur bir eıkiden dost olduklarını an- komisyonunu( ~]ı"1 , 
· hayyel hayır cemiyetleri dolandırıcı 11ffatilo kartın al- ı ladı. Zate11t reı:ek Mliılflmu 



8.lAMRA 
lnenıası 
8UGON 

en tatlı sesi ve 

BENi filminin 

terem müşteri-• . . 
•ıın dikkatine 
~İ~i son modaya muvafık, 
~ eanıı ve şık yaptırmak ister 
~ 1tı.Jde l:ımirde Alipaşa cad 

1 ı.r karşı.unda ( 31 ) No. da 
ll•SRI) Elbise fabrikasına 

. Fiartlar gayet ehven olup 
22 "ü Alber Baruh ) kumaşlarının en iyisinden 2 

ra, 3 provalı 24 liradır. 
r llar çuliki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
, d S~yın müşterilerimize bu fırsata kaçırmamalarını 
. erıı. SADIKZADE BİRADERLER 

,..._,.roskop gösterir ki 

1 

l: 

1 /<{ 
't)ti 

·Lı ı. --....ı· -- _........ 
OlllAOo4N ~YRILlll -ı __ ...., 

\IOKU.$ 1 
1 

tôılERiN i\iUHAFAZASI ANCAK 
cc PERFA PUNKTUELL » 

hı t~aılarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
.. ıftu. ÇtveJeri ve güneş gözlükleri fzmir Kemeralh 

~teli altında Nafız Gözgördılreıı saat ve g6zlük 
•rsunuz. 

~*~**~***~~**~****~~ · d ,,. >t 

DOKTOR S 
A. Kemal Tonay ~ 

~kteriyo)og ve bulaşık, saiğın x 
\.... hastalıklar mütehassısı M 
l~e fıtasyonu karşııındaki Dibek sokak ba,ın- 6~ ~ Ylh ev •e maayenelıanesinde sabah ıaat 8~den 
~ '-•t 6 ya kadar haıtalannı kabul eder. 
~'-at eden hastalara yapıJm:ısı liıımgelen sair ~ 

.,..·· aıikroıkopik muayeneleri ile veremli basta- n 
~ ılıııasına ceyaz ı&rülen Pnomotorakı muayene- lııl 

'•t&aamaa yapılır. Til~fe~: 41 tS M 
~~~~~i~--=~~~~~~~~)t 

- ~·- iııU. · 26 Birinci Tteırla 

Milyonlara doğru ~~ .. Evet milyonlar 
sözü artık yalnız 

romanlarda ve ma ... 
sallar~a geçiyor. 
Fal< ak, bu peri hi
kayelerinin içinde 
dolaşan milyonların 
bu zamanJada bir 
hakikat olması 
mümkün olabiliyor. 
işte Keçecilerdeki 
(Milyonlar gişesi) 
bir , vatandaşımıza 
(200000) lira ka· 
zandırmakla hali 
bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş· 
tir. 

Yeni tertip 22 
inci tayyare bile
tinizi (14741) nu· 
marah büyük ikra· 

B Bu hafta sevimli yıldız Franziska Gaal'in diğer y&kaek 1 Alman san'atk'.irları ile beraber yarattıiı 

m Dokunma 'Kalbime 
a f ki sa•t kahkaha - iki saat ne' e 
fl AYRICA: 

~ l\liki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
E 1 dünya havadisleri 

E 29 teırinievvel Cumhuriyet bayramında 

1 Asri Zamanlar 
m Şarlo Şaplin'in çevirdiği tamamen sözlü ye tarkıla 
~ büyük filmi - TAYYARE SINEMASıNDA-
~ 
E~lllB~Smsl~t!l ~ 

TERzı mehmet zeki 
miyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar kişesinden alanız. 

Hariçten sipariş vukuunda biletler sür'at e gönder\lir. 
Keçeciler caddesi 134 No. bay HAYRİ AK DÖLEK 

Kemera\tında Hükümet karş,sında numata ~4: 
t-liç bir verde şnhesi yoktur 

--
Doktor 1 

Saib Saffet Kaşıkçıoğlu 
Öğlen saat 12-14 ve ak

şam on yediden sonra her 
zaman hastalarını kabul eder . 

ikinci Beyler so~ ak fırı• 
ittisalinde No. 64 

Aile matineleri 

Dans ve 
varyete 

Bu hafta pazardan itibaren 
başlıyoruz. Zengi bir yaryete 
mükemmel caz •e her türlü 
konforu havi ve neş'e yara· 
tan ve lzmirimizin yegine 
eğlence salonu olan Turko
vazaa bir kere ziyaret ediniz, 
bir daha oradan ayrılmaz· . 
SIDIZ .• 

Oiş hekinıi 

Ismail Hakkı 
Her gün saat 9-1 e kadar 

ve 3-9 l<adar hastalarını 

kabul ve tedavi eder. 
Birinci Bevler ~okak No. 1 

BEŞ DAKİKADA 
Tanesi beş kuruş 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeraltında hükfimet 
karşısında 34 numaradaki 

Türk fotoğrafhanesine 
Müracaat ediniz, •şten, sür'atten ve bu ucuzluktan çok 

memnun kalacaksınız ... 
Birinci Sınıf Mutahassıs F t S .. J K d · 

... • • el&.' o o u eyman ve a rı 

Dr • .uDemır Alır aaAa.awaaaaaai•ıfMIAWAae·e 
KAMÇI Q\jLU • 1 D o K T o 1R 1 

ciı~ıkl:~e~r~~k~rikta-1 M. Şev ki Üğur 1 
İzmir - Birinci b~yler so· 41 BiRiNCi SINIF • 

ka!•k;~~ad~ra ~~~~e55•• ~ Dahili hastalıklar mütehassısı t 
• Telefon!: 3479 • Almanyanın Hamburı üniversitesinde okumuı. Huta· it rmm .. mmn ti farını her sabah saat d~:.cuza kadar ve öğleden IODra .. 

~ Gu·· zı· n i birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 

1 
! • Muayenehanesi : Beyler aokağı bay Memduhun labo- • 

Elbise boya ve temiı-i • ratuvarı karıısında 36 numaralı muayenehaaeai•da. • 
)eme evi ! • [ Akciğer, karaciğer, kan bastalıklan kansızlık, :ıa- • 

• . 'k 
1 

I~ ti yiflik, kalb bastahklan, mide, barsak böbrek battal~ 
~ a~:~e;,e;a~ıt:ı~::,•;,a:::: ! ................... ~tt·!····~ 
~ lar ipekli yünlü ruplar son ~ Çıkmaz kokuları, tuhafıye evı 
~ d~~ !tina ile bu~~~~a t~- ~ ~1. Akagündüz ve Nivazi Çabuk 
U ~ızl~oı~, .bo~anır, otulenır. ~ BALCILAR NUMARA - 145 n lzmır ıkıncı 8eyler sokak ~ 
(i numeru, 61. U Yüzünüzde çil var diye merak•-etmeyin çil kıremlerimi& 
~~s:.ta.. kt:aS;;t;a~ geldi. Meyusları sevindirmeğe baıladı. Her tarın zeyJdaiai 

Bulunmaz 
Fırsat 

ACELE KIRALıK 
Çayırhbahçede Hillliahmer 

okşayacak kolonyalar da vardır. 

lzmir kahvecilerine müjde 

_ evleri karşısında inşaatı bit· 

Bir müddettenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
özel olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bialdmt
lerini tekrar~piyasaya çıkardık. Sayın lzmir balkının ratbe
tini kazanan Bebe ve Bapr marka Paket~BiıkDvitleri ıtıze1 
lzmirimizin en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayıaı•. 40 renk üzerineiKız mar·i mek 'üıe~e bu!unan EGE 

k 1 11 A ti k lb 15 lkrathanesı ve üstünde 1 odası 

k
a 1 r 11 vmaı oyası bulunan berber veYa kasaba 
uruıtur, 1 · 1. b' d"kk.. 8(' t 

S . ...., .. e verış ı ır u an ' me re 
atış yerı: !l E YLUL Taraça 3 mutbak ve saire 
Baharat deposu toptan olarak ayda 35 lira 

Telefon 3882 bedel ile acele kirahkbr. 
W!!!!!!!!!'ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!ll"9!1.-.ı~!!!!"'!-ı"'!!!!f Bunları arzu edenlere ayrı 

Kurtuluş 
kişesi 

Tayyare piyango keıidele· 
rinin her defasında birçok 
milıterileriııi sevindirmiı olan 
Kurtuluş kiıesi bu defaki 
tertipte de üçilncü keşidede 
yirmi bin liralık ikramiye ve 
son altıncı keıidede elli bin 
liralık mnk&fat ve birçok 
mohtelif ikramiyeleri mllıte
rilerine dağıtmak suretiyle 
sevindirmiştir. 

ayrı da kiraya verilir. 
İstekliler ayni adrese mü-

racaat etsinler. D; 7 

sahlık hane 
Damlacıkta Abbasağa so

kağında 10 numaralı hane 
azimet dolayısile acele satı
lıktır. 

Üç oda_bir mutbak,Ckum· 
panya suyu ve elektriği ha· 
vidir. İsteyenler ayni eve 
müracaat etsinler. 

Yapım yeri: iki çeımelik caddui umab 
mescit cami karıııında 167 No,da 

_ Dervim_Bisküvit yapım yeri: 
lamail Atamer. 

=ıte'ldl'e' .. c==== ı=t =~~::i:tt::L~~~· -:aıs:m=ı=s=r:=-==<-=.o--..;:-.-_,... ... - ..... ~ 
HUSUSi 

Şifa Balık Yaiı' 
Şerbet gibidir. Gıda kudreti emıalinden çok ylkaekbr. Ahrk• 

, Rqmm• .. mmmmm~~ 

nl!OSEYIN KAYIN 1 
Taliiniıi denemek ıçın 

Kurtuluş kişesinden bir bilet 
almanızı tavsiye ederiz. 

Kiralık fırın 
Çayırlı bahçede yeni ma· 

hallede 23 numaralı fırın 
acele kiralıktır. 

EC Z A C I B A Ş t 

S ÜL E Y MA N F E Ri T 

't..., 'l.arjf, temi;,ti'cuz mÖbilye evi 1 
•le •e yatak odaları fevkalAde kurulanmıı 

lt... , kereıtelerden yapılır 
.~ttlif ölçll Dıerine:aipuiıier kabul edilir. 

Şekercilerde aumar• 26 
~~--~~ ............. ~QQ!S#l~i~~--;a.JIJ 

Birbuçuk f lirahk amorti 
alacak altıncı ketide biletile 
kitemizden yeni tertib bir 
bilet ve yanm lira iade edilir. 

Hapiıhane kartııında 
No. (50) berber 

Bekir Sıtkı. 

Makine ve sair teferruatı 
mevcuttur. 

Taliblerin Hisar~ cami'ı 
&nlkude kahveci bay Hilmiye 
mtiracaıtl•r• ilin oluaqr. 

HUŞUŞI 

Şifa Balık ~ a~ . 
Etiketine dikkat ediniz. Bu ~~.et temizlik •• 

ıafiyetin ıarantiııclir 



lalalt 4• 

Tütün müs
tabsillerine 
lzmir Zıraat müdüriyeti 

tarlalarda tütün köklerinin 
s6külmeden bırakılması zirai 
hastalıklar yaptığı için tütün 
müstabsilJerine bir tamim 
göndermiştir. Bu tamimde 
tarlada bırakılan tütün kök· 
(erinin yakılması istenmittir. 
Bu emri dinlemiyenlere gele· 
cek ıene ruhsatiye verilme-
diği gibi ayrıca cezai 
takibat ~apılacağı bildiril
miştir. 

Şeker fiatları ---....... ··----
Hiç bir yerde bırbiri

ni tutmıyor 
Bilhassa işçi ve fakirlere 

ucuz şeker yedirmek için 
ekerio kilosunda beş kuruş 

tenzil edileceğini yazmıştık. 

Gıda maddelerinin bdşında 
gelen şeker lzmirin muhtelif 
semtlerinde fıatlar birbirini 
tutmamaktadır. 

Kemeraltıde 26,5-30 kuruş 
arasında s .tılanlar Buca, 
Göztepe, Güzelyaı ve diğer 
semtlerde 28-32 kuruş ara
sında ve daha doğrusu tut-
turabildi k lerine sattıkları gö
rülmektedir. 

Gıda maddeleri üzerinde 
ihtikar yapanlar cezaya çarp
tırılacaklardır. 

Son bir hafta
lık borsa sa

tışları 
Ticaret odası son hafta 

piyasalar hakkında bir rapor 
hazırlı yarak alakadarlara 
göndermiştir : 

Bu rapora göre 22 - 6150 
kuruştan 27,550 çuval üzüm, 
16 - 65,0 kuruş fikatle 11220 
çuval muhtelif cins incir, 
47 - 45,25 kuruş arasında 
1558 balya Pamuk, 460 • 480 
kuruş fiatJe 585 kental Pa· 
Jamut tırnak, 320 - 390 ku
ruştan 2112 kental Palamut 
kaba, 6,24 - 6,75 kuruştan 
9865 çuval Buğday, 3,870 -
3625 kuruştan 466 çuval 
Arpa, 13,5 - 14,5 kuruştan 
297 çuval Susam, 8125 - 875 
kuruştan 188 çuval Fa~ulya, 
8 kuruştan 18 çuval Bezelye, 
satılmıştır. 

Ucuzluk 
Ser2isinde 

186 sendir dünyanın her 
tarafında büyük bir şöhret 
ve itimad kazanan Pafumeri 
L. T PİVER fabrikası muh-
terem müşte. ilerine bir ce· 
mile olmak üzere 80 - 90 
derecelik latif kokulu kolun-

(llalkıa S.ıı- . 26 Birinci T~ 

DÜNYA POLl·rlKASI: 

IMilletler Cemiyeti ktl• 
11-:1 ransız harbiye nazuı bir nutuk söyledi. Bu nu~yaıı 
11.mJ milletler cemiyeti sillh yanşına sebeb olmak, ki' 

Italya' da Rusya gibi ko
miteyi terkediyor 

devletler arasındaki siyasi ve ıanai ihtillfları arhrdlak' otl' 
çük devletleri de ıilihlandıratak kuvvetlendirmek •~ 
ittiham ediyor. b.,hll-f 4lani bugün Avrupa ufuklarında toplanan barp ~ 

larını toplayan, bütün milletleri tepeden tırn•t•. _.-
silibbyan, macera perest ve ihtiraslı devletlerin ib~..,,. 
kamçıhyan, müdafaadan aciz milletleri de kafa tutacı 
teşekkül Milletler cemiyetidir. ~ Roma 25 - Maten gazetesi, ltalyan murabbas11 Grandi'nin ademi müdahale komitesini 

terketmek için hükumetinden emir aldığını, ltalyanın bu suretle Rusyanın hare'<etine mu· 
kabele ettiğini yazmaktadır. Italyanın ademi müdahale kararını mefsuh addedeceği zan· 
nediJmektedir. 

•-='I u iddia ilk defa çok garib gelmekle beraber te ,kktl 
L:ııı1 değer bir mevzudur. Milletler cemiyetinin t~f otl'' 

sebeLi sulhu korumak, milletler arasında gerğinlikler~ dcli'1' 
dan kaldırmak, silih yarışının 6nüne geçmektir •• Bu 1 t 1t· 

---------~~p~--00 .. 00----~------~--Fransız - Macar nazaran Milletler cemiyeti gayesinin tam aksine biıdle Sovyet hava kurumu başkanı 
dostça karşılandı 

lstanbul - Cumhuriyet bayramı şenliklerinde bulunacak 
olan Sovyetler hava kurumu başkanı general Eyemanın ri
yesetindeki heyet şehrimize geJdi. Heyet erkinı çok samimi 
ve parlak şekilde karşılandılar. 

Kendisini selamlayan kıt'anın önünden geçerken askerle-
rimizi Türkçe: 

- Merhaba asker, 
0Yaşasın kahraman Türk ordu:iu,. divt bağırdı. 
General rıhtımdan çıkarken kendisin tcveccübkar teza· 

hüratla alkışlayan halka da Türkçe h tab ederek: 
- Yaşasın f ürkiye, yaşasın Atatürk diye bağırdı. 0000--------

Yugoslav gazetecileri geliyor 
Belgrad 26 (Özel) - Yugoslavya gazetecileri Cumuriyet 

bayramında bulunmak üzere dün akşamki trenle Belgrad'dan 
lstanbulu hareket ettiler. . 
Şekerin beş kuruş ucuzla-

ması imkan dahilinde 
Istanbul - Ankarada hayatı ucuzlatmak için yaptlan 

tedkiklerden sonra ıekerin kiloda daha beı kuruş ucuzla· 
tılacağı tahtnin olunuyor. Ucuzlam.a kararının gelecek yıl 
içinde tatbik edileceği söyleniyor. 

Mütahassıslarca yapılan tedkiklerde bunun kabil olacağı· 
nı söylemiştir. 
~---=--------····-----------

Liyonda gizli bir bomba 
fabrikası bulundu 

Liyon 25 - Burada yapılan bir araştırmada yangın ~bom· 
balarile el bombaları imal eden gizli bir şebeke meydana 
çıkarılmıştır. Birçok sanayicilerin bu işle alakadar bulunduk· 
ları anlaşılmıştır. Şimdiye kadar 100 bin bomba imal edil
miştir. 

Bitler - Civano mülakatı 
Münih 25 - Hitlerle, İtalyan hariciye nazırı Ciyanonun 

mülakatı hakkında hiçbir yeni haber sızmamışbr. Mühim 
kararlar alındığı zannedilmektedir. 

Hususi muhasebeler için ça
lışma proeramı hazırlanıyor 

Dahiliye Vekaleti kö , ve belediyelerin olduğu gibi hu
susi muhasebelerin de çalışmalarını daha verimli bir şekle 
sokmağa karar vermiştir. Bu hususta tetkikata başlanmış 
ve tedkikat biter bitmez hususi muhasebeler için yeni bir 
çalışma proğramı yapılacaktır. 

StadiyanoviçAnkaraya geliyor 
lstanbul 25 - Yugoslavya Başvekili Stadiyanoviç Cum

huriyet Bayramında bulunmak üzere Ankaraya hareket 
etmiştir. 
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miş sayılabilir. . Je~ 
anla c maSl r:I enelerdenberi ufuklarda toplanan harb tebJıke ~iU•t-

~ R:JJ önüne geçen veya barb geçiktirmeğe yarayı~ G~ 
Budapeşte 26 - Fransa ler cemiyetini bu şekilde itham etmek doğru değiJ~ır. Jjıtt' 

ile Macaristan arasında Pa- Milletler cemiyeti bugün gayesine varmış değildır. ,ıoılf 
riste ticaret anlaşması inkıtaa 
uğramı ştır. Müzakerat bir 
ay sonra tekrar başlıyacftk

tır. 

Babasını 
öldürdü 

Baştarafı 1 incide 

düştü. Adamcağızı vuran o 
zamanlar 14 yaşında olan 
kızı Mattie idi. 

Turley Bahriye nezaretinin 
bir tayyaresile Kaliforniya
daki deniz hastanesine nak· 
ledildi, orada kızının, kendi 
ibma{İ boşaltmasını unuttuiu 
bir silahla oynaması yüzün-
den bu hadisenin bir kaza 
neticesinde olduğunu söyledi 

ve iki gün sonra da gözle
rini bayata kapadı. 

Fakat sonra kız poliste: 
- Ben babamı öldürmek 

için emir aldım, dedi 
Kendisine bu emrin kimin 

tarafından verildiği soruldu. 

Kız artık her ıeyi söylü
yordu: 

- Annemin ovi-ye ileti! 
diye cevap verdi. Ve sozüne 
ıu yolda devam etti: 

- Annemle ben her gün 
ovi-yo vasıtasıle ruhları ça-
ğırır ve onlarla konuşurduk. 
Bir gün ovi·yo ile yalnız ben 
konuştum. Karşıma gelen 
ruh bana ~unları söyledi: 

- Annen sizin eve geien 
genç ve yakışıklı kovboyu 
seviyor, eğer sen babanı öl
dürursen ona kavuşacak dur
ma hemen babanı öldür. 

ltalyanın Habeşistanı yutmasından sonra köküode11 sar•.~ 
ve gayesinden uzaklaşmışt r amma gene bütün d0°~,.., 
gözleri ondadır. Fakat o ne kadar canlanırsa caola11110 ıJ•'f" 
kuvvetli devletlerin aleti ve oyuncaiı olmaktan kurtul• 
caktır. ,,~· 
~ ak kavinindir,, sözü uzun zaman hükmün~ •11'~,,,ı 
~ tir. Gönül isterdi ki Milletler cemiyeti bırıof t bf 

gayesine varsın da dünyadan har~ sözü kalksın · fa ~f fi 

parlak ümide bel bağlamak, insanın ve insanlığın ebe 
ezeli kavğacı ruhunu inkir etmek kadar garibtir. ~I 

. POLiTiKA~ 
000000000000000 0000000000~ ~ S 1 Türk - ingilıı 

ıpor dostluğ.ı 
· 'de,..... -Baıtarah 1 ıocı p.f' 

Altınordıı ....... 
İzmir şampiyon~ oldu 
Karşıyaka - Altınordu final 

maçı dün pek az seyiı ci 
önünde yapıldı. iki taraf da 
oyuna heyecanla başladı. 

Birinci golü Altınordulular 
yaptılar. Karşıyakalılar mu
kabelede gecikmediler. 

ikinci devrede Altınordu 
bir gol daha kazandı. Arası 
çok geçmeden Altınordulular 

· topu kaleye tekrar soktular 

fakat bu (ofsayid) di. Nete
kim yan hakemleri de bayrak 
sallamışlardı amma hakem 
Ferid bunu gol addetti Kar
şıyakalılar bu haksızlığa çok 
müteessir oldular sahayı ter· 

yakın ıarkta ve ort• .,;1-
rupada uyanmakta 01'

0 
,)• . e ı 

lctler dahi kendilerıo p&Sl,ıJ 
berlik ve liderlik yt ,rtf' 
için 1ıözlerini hep ,4Jllı 
tevcih ediyorlardı. . 

1 
fo• 

Ş. d' • · Tiirlı•Y ... ı 
ım ı ıse yenı ·,ır 

te•1
. M' 

giltere ile dostluk . 'flP'. 
çok arzu ediyor. Yell~·sst fi 

yenin müdebbir, :' ~.t~ 
tecrübeli Şefi Kanıal A 1 fi 

. ell'' ff 
anlaıılan logil~e~e~ıD ell''I 
gayeleri kendısının dııf0 

. buJısll 
gayelerile muvaıı 
neticesine varmııtır· lıif,,ı 

1919 ve 1922 -r::boff' 
galib devletlerin ,e 

1 
-d· 

• • 1·t'kaSlll 11tl 
lngılterenın po ı 1 t'"'e' 

kk. e ... • 
bakkirane teli 1 

01b1 

idi. Şimdi ise LoıaD il'~~·· 
desın n bıraktı°'• 100

, .ı•'t' 
kettiler. Ancak idarecilerinin •k 

0
fet ~ 

araya girmesile oyuna tekrar yetler, Montrö ~ delıi ~. l d 
başladır ne çare ki Karşıya· da Boğazlar üıerıD ·ıı•,;J' ,l 

rola aid abkinı•D 1 
t 

kahların bariz asabiyeti 
oyunda zevk bırakmamışb. 

İlk haftayımda iki tarafta 

bertaraf olmuştur. dil-! n 
.,, e " 

Tamamile tatdl• "' f 
·ıt reı ~' 

olan Tür kiye fogı e ••'' görülen güzel paslaşmalar d-i o .td" 
Ben onun sözüne uzdum bun başlıca direr.- . r 

seri akıolar kalmadı. Oyun ,,, · ~it 
ve babamı öldürdüm. 1 b' k ld bakıyor. Dahası . Alıd~ 

Bu itiraf üzerine Madam gelişi güze ır ren a ı. vetli bir lngiltereyıd~ ,~ 
T 1 k'f d ld k d Altınordulular üç gol daha de ve digv er yerler ı.t' 

ur ey tev 1 e i i. a ıa atarak sahayı galip terk et- .l tll'1~ Hı 
her:şeyi inkir etti, buna en iyi zamanı adoe d"'' 

" tiler. Bu suretle Altınordu . . do' tt' 
rağmeu mahkeme kadınca- kırk iki puanla lzmir şampi· Bu Türk . lngı~ııbit •O:-' 
ğızı 20 sene hapse mahküm b f f k t eınır 1if'~ 

nu K. S. K. ve Jımirspor a 1
' a a . f eP .,1, 

etti, çocuk ta isbab rüşt kırk bir puanla ikinci oldu· aylardanberi inkıt• f•~ 
edinceye kadar bir ıslahha- . K al Edvardın :2 

B lar. Şampiyon takımını tep· r . .,, 
- aştarafı 1 incide - neye gönderildi. rı'k ederı'z. .. gelib burada TOt6•1 A' 

ffa)kın Sesi hakkın sesidir 
bakkile kazanmıştır. Su baskını altında inliyen yurddaşlar · T f g f"' Arızona emyiz mahkeme- reisile dört de • dı'...A 
onun çadırında nefes almışlar, zelzele yıkınhları arasından k h d .-k si ızın a vali ruhiyesini bu inkişafı son b• 
çı arılan kardeşler onun şefkatlı kolları arasında tedavi normal bulmamıştır. KamVOD d t .-/ t\ 
edilmişler, b arbde~ yaralanan Mehmedciler yaralarını ona ırmış ır. " ~ .... ( ,, 
sardırmışlardır. Bu karardan üç ay geç- B' kad na çarptı ·~· 

Hililiabmer .. Bu yurdda ya•ayan her ferde tatlı bir hatıra u l d i · ı kt Muhacır tikten sonra kadının halinde ır 1 
' ' • p"f. 

y bir değişiklik görülmiiş, ka- r a an zmıre geme e etle, jl' 
bırakmış her feliketlinin kurtarıcısı olmuştur. } S d' h' ı· H Al' yalarını onbeş gün devam dın kocasının ölümünü unut- 0 an ey ışe ır 1 asan ı- d ) y 

Bugünlerde Hilaliahmer haftasını kutlulayoruz.. Bütün d · d k. 91 I eş er ·· etmek üzere tüyük tenzi- ırıuş ve serbest bir hayata nin i aresın e ı numara ı tid'1' 111f 
yurddaşlar ictimai, medeni ve insani vazifelerini yapıyorlar.. k K'l' 'k d ;ıaye ·r "· kf J~tla lzmir acentesi " Ş~m <ı İ atılmağa başlamış, ve haki- amyon ı ızmanı geçtı ten Varna an fi b•'' pr 

- Yaşasın Hililiahmer .. Halk böyle haykırıyor. ı ıou · fi ' Hakikat 11 ucuzluk sergisinde katen evvellerı mevhum rsa- sonra Yeniköyden 65 yaşla- kin için ge en I dı1'1 tt' 
teşhir ve .satış yaptırmakta HALKIN SESİ HAKKIN S ESiD iR nılan Jorj isnindeki kovboy rında Osman kızı Külsüme deşlerimiıi l)r' .,,o~e 
olduğundan bu mühim tenzi- ... da Mddamın evine sık sık çarpmıştır. Külsüm elinden itleri bittiğinden ·.ıerd1'' > 

)Attan istifade !!diniz. .,.._...-.-· "" • ..,.., _ _.. - - - '!q"< a , :ı; .. girip çıkmağ• başlamııtır. 

•• k b• t k d J v t Basmabane Çorak kapı karı . ' yu ır serve e avuş uran a magı unu 1Dayınız. Bay Hasan Tahıia Tetef011
• 


