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Perşembe 
! Eyiul t!l36 
1 ELEFON 3503 

~Ti ( 100) Para 

Sahih, Neşriyat Amiri •• 
Batmubarriri 

SIRRI SANLI 
f darebane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiycn yazı geri verilmez ... 
!}ün Iranda çok kanlı ve vahşi _bir mııharebe oldu 

Sa • t Harbta ölen ve yara- 1600 I·· e nıaıes e lananların miktarı: Olü bir kadınla; 

~ard : Top ve tayy~;i-bombardı- ~:;:: ~~!::a. 
Fuar 

Qll •• b w 

d~ .. ı;~e:::.:~ manı gece gün·düz sürdü 
stanbulda üç gün • oo••oo 1 

kalarnklardır Bir fnı?İIİÜ gemisi de bombardıman edildi 

-~~:;$;;"'::"''\ d ,ı '< , ' 
- -~ >:'·Cdt.'. ' 

t •lt.,b' ,. , : 
~t' it tal 3 (Özel) - İngil
~ t'tlı Samajeste Seki
>•,_c Edvardın yurdumuza 
'-!._· •iı tarihi ziyaret günü 
"' 'ttir K 1 • ~ ~.,;. ra ı hamil bulu-
~~l lan yatı bugün Ça
~tıt t boğazında buluna-

t '~b l ~t~ u 3 (Ôzel) Kral dün 
'-•t,~ '~•sı Önünde yatından 
·~~ •lak avlamakla vakit 
'ftb~~ir. 
~'1 S izde üç gün kalacak 
t\ tki . . lal ı, Zıncı Edvard Pazar 
~ d,11~dada yapılacak bü
' ..._dtakz Yarışlarında hazır 
\t Gb._, tan sonra Atatürkün 
'~ı, v~ nıahsusi hususi 
~~il d1

Y•naya gidecekler; 
"llttd· a Londraya döne-
~ it 

~ t,llb 
'd,taizd ulu ziyaretı kralın 
i.:~'le . eki seyabatının son 
~taiaa 1 olacaktır. Sa Ma
'Pido Yatına iki lnniliz 
~•i }' lb~hribinin refakat 
\ılı.· i1ah, '~ı Boğazlar muka
ıı.~o ... ~ k tatbikini teşkil 

•urıc· 
~:' ha 1~e bu harb ge-
~i P.t 8ogazlardan geç-

l>iaac:n~tö mukavelesı 
·ı, .. 1 •kib devletlere 

"''•r 
l'~..._-
dl'oçki yer 
~~ğiştird! 

'tıa1 l A.A. ) - T roçki 
~tib, Ugijn ikametleri 

l~ l.lllil p edilen Oslonun 
.~ ~,, 

1 
cenubunda kain 

,__ ~lia 'llreket etmiştir. 
\.>oll k 0tonıobilile bir 

'ttit, tndilcrine refakat 

~-. btıstıerin 
~-?stluğu 
t'~ ~'lbp- Romada Mus
s~blliiu~::~a misafir olan 
~ ~l '•ktr ıltr bu sabah 

"t "'-ıı ltlezarına gide
'llk lcrtnkleriyle süslü 

0Y111Uf1ardır. 

Rona 2 - Başta Malaga 
ve lrun olmak üzere dört 
Ispanyol şehr sabahtan beı i 
ateşler içinde yanıyor. Hava 
bombardımanları o kadar 
ani olmuştur ki halk evle
rinden çıkm ağa bil~ vakıt 

bulamamıştır. 

lrun sokaklarında cereyan 
eden hadisder ~ok fccidi . 
Çocuğunu evinden çıkarmak 
üzere tutan bir ananın kapı 
önünde düşen bombalar al
tında can verdiği, ihtiyar 
kadınlar evlerinden kaçma~a 
vakıt bulmadan can verdik-
leri, annesinin göğsünden asilerine silah ve mühimmat 
süt emerken düşen bomba· 1 yetiştirirse Almanya ve ltal-
larla can veren masum ço· yaya lspanyol müstemlekele-
cukların öldükleri görülm'iş- rinden bazıları derhal terke-
tür. dilecek tir. 

Londra 2 - ( Ro} ter bil· Hendaye 3 - lrundaki 
diriyor : ) dünki kanh bombardtmanda 

Sovyet ordusuna mensub ölenlerin ve hasarın mı 'ı tan 
bir general Madride gelerek belli değildir. 20 kadar bina 
derhal Silerra cephesine ha- harab olmu.tur. Ölü ve y .. 
reket etmiştir. General ralı miktarı çoktur. Beş tay-
komünist kuvvetlerinin idare- yare dün lrun mevzilerine 
sini eline almıştır. müteadrlid bombalar atmı~-

Bir habere göre general lardır. Tayyarelerle batarya-
Franko İtalya ve Almanya- lar arrsında çetin bir müca-

1 asilerin son yaptığı hareket
te Tage vadısi işğal olun
muştur. Hükümetçile mühim 
miktarda malzeme bırakarak 
kaçmıya mecbur olmuştur. 

Haman her güo tayyareler 
Madridi, kışlaları bomhardı 

- Sonu 4 ündüde -

LOİD CORC 
._..... .... --

Berline neden 
•tt•? gı ı ... -·-dan maddi yardım istemiştir. dele olmuştur. Sebze ticareti ve sıvaset 

Eğer bu iki devvel lspanyol Sevil 2 Toledo vilayetinde 1 ·' 
...................................................... 

Fuarın Gülü ve Bülbülü 1 

L...A•.:ö~~. • 

.-.. ........ ı---Lo~dra 2 - Loid- Corç, 

Bayan - Acab1 hangi kedın için " Fuarın Gülü ,, diyor
lar ? 

Bay - ( Haşmetli karısına bir iltifat yapmış olmak için ) 
iki gür.dür senin de Fuardan ayulmadığına göre ... Belki ... 
Blınu seı.in için söylemişlerdir! 

Bayan - Ben de güllük ne arar ? 
Bay - Gece gündüz öttüğüne göre büllOk de yok diye

me11in. a .. 

beraberinde bzı J v~ oğlu~ 
i~Tduğu halde büyük •harptin.-. 

beri ilk d'd;-:;f8r"ik-B~rlioo 
ı hareket etmişti;:-Lofd Corc
ı un Berlinde Hitlerle bir mü
;.. ıakat yapması ve son.zaman-: 
.. Jarda sık7°7ı"k7yaineşgul ol
~ duğu ziraat ve sebze ' işleri• 
t hakkında müdavelei efkarda• 
Eb;fU"nması muhtemeldir. -

~~ .Başvekilnn 
Sözlerinden Alınacak 

Ders 
"Halkın Sesi,, nde bu baş

lık altında çıkacak yazıyı 
okuyunuz. 

ölü se,1gihyi zabıta 
zorla aklı 

Sevgilisi öldü 
c~sedi kacırdı 
----~ ..... ---

Boduıuın katı ı c ~~ biı 

.~·elin odası 
P.uis zabıtası yağm~rlu 

bir gecede soyulan bir evde 
hırsızJerı ararken bitişik evin 
bodrum katına gt!çmiş ve 
orada korkunç bir manz ra
nın şahidi o 1muşlard ı r: 

Bodrum katında bir gelin 
odası kadar süc;lü bir yatak 
odası ve bu odanın ortasın
d-e mukellef bir kary ' la. 
Karyolada başında mum çi
çeği, göğsünün üzerinde bir 
buket ve sırtında gelin el
bisesile bir kadın cesedi 
uzanmış bulunuyor, yanında 

da canlı bir erkek yatıyor. 
Bu erkek bodrum kapısı-

nın birdenbire açı;dığmı v ... 
elektriklerin kendi üzerine 
tevcih edildiğini görünce 
yerinden fırlıyor, cesedin 
üzerini örtmek istiyor, fakat 
iş işten geçmiş bulunuyor, 
polisler bu adamı yakalayıp 

:adliyeye veriyorlar, hakkında 
takibata t aşlıyorlar. 

*** 
Ölmüş bir kadın cesedi 

ile koyunkoyuna vakalanan 
adamın adı Rişar Zibie'dir. 

Sişar bu r. dan yirmi yıl 

önce yirmi beş yaşında iken 
Romada Mari L 'ltie adlı gü· 
zel bir kızla sevişiyormuş. 

Evlenmeğe karar vermişler, 

nikahları kıyılacakmış. 'Mari 
süslenmiş, gelinlik elbiseleri-

Sonu 4 üncüde -

---oo---
Halkın alaka 
ve. tehacümü 
devam ediyor 

Her gün Fuar binlerce 
kişi tarafından ziyaret edil
mektedir. Şehrimize civardan 
ve diğer vilayetlerden yolcu 
akını devam etmektedir. 

Fuarı ilk açıldığı gtln 
12,628 kişi ziyaret etmittir· 
Fuarın bu sene çok giizel 
bir şekilde tanzim edimelİ 
alaka ve tabacümü bir kat 
daha artırmaktadır. . 

Sovyet Rusya cumunyet· 
leri ittihadı ticaret odalan 
birliği reisinden gelen tebrik 
telgrafına fuar komiteıi re
isliği tarafından şu cevap 
verilmiştir: 

"Büyük ve sevgili başba-
kanımızın açtığı arsıulusal 6 
ıncı İzmir fuarı miinaıebe· 
tile ibzal ettiğimiz samimi 
hissiyata ve dost Sovyet b6-
kiimetinin fuarımıza her yal 
gösterdiği büyiik alakaya ha
raretle teşekkür ederken 16-
tufkir telgrafınızın sıcak ve 
dostane tezahürata vesile ol-

Sonu 4 iincüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Başbakanımız ve 
halkın sevgisi •• 

Iİ=11 aşbakanımız ismet İnönü evvelki gün şehri~ize ge'di 
L:.I ve Fuarı açtı .. Büyük devlet adamını getıren vapur 

daha rıhbma yanaştığı dakikada rıhtımda kaynaşan on bin
lerce kişi tarafmdan candan alkışlandı. Gene ayni gün Fuan 
açma meras minde bulunan on binlerce kişi Başbakanı çıl· 
ğınca alkışladı ve : 

- Yaşa! 
Diye haykırarak içten gelen sevgisini gösterdi. 
Halk kütlesinin ruhundan kopan " Yaşa ! " nidasiyle, 

ayni kütlenin kalbinden doğan alkışlarını kazanmak, bir 
devlet adamının duyacağı zevklerin en büyüğüdür. Bütiln 
hayatı yıpradıcı bir çalışma, gecesi, gündüzü yurd enditeai 
içinde geçen bir devlet adamının bu mazhariyeti kazanııı 
onun yurd ve millet uğrunda ne büyük fedakarlıklara kat· 

!andığını b -:liğ bir şekilde anlatır .. 
Sayın Başvekil İzmir sana karşı olan sevgisi dilinin •e 

elinin sesiyle böylece anlattı .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



laltlf• 2 

Yamanlar kızı 
Aşk ve Macera Romanı 
7- Yazan: EROL TEKiN .. .1enç adam genç kızın başını 

2öğsüne bastırdı 
Nermin?. 

- Ne var Ercümend .. 
- H valar soğudu değil 

mi?. 
- Biraz .. 
- Biraz değH pek çok .. 
- Pek çok olsun. Bundan 

biıe ne?. 
- lzmire enmek istiyorum. 
- lzmire enmek mi?. 
- Evet. 
Genç kızın sesi için için 

titredi: 
- Neden?. 
- Yaz bitmek üzere .. 

itimin başına döameliyim. 

- MOsaade etmeyormu
eun?. 

- Ediyorum. 
Ercümend durdu. Nermine 

biitün diALkatiyle baktı: 
- latemeyerek söylüyorsun 

.... 
- Doiru değil mi?. Ge

vap t.er? 
- Evet .. 
- HalrJııın Nermin.. Fa-

kat benim ı&zlerimi de biraz 
düşün.. O zaman benim de 
doğru söylediğime hüküm . . 
verecej(sın •• 

- Ercümend,. 

- İlk gete söylediklerini 
hatırla. deni istiraplarla baş 
bat• bırakma .. 

Genç adam genç kızın 
başını göğsüne ba~tırdı: 

- Korkma.. lzmirde her 
gftn beraber olacağız. 

- Ne zaman gidiyor~un? 
- Yarın. 
- Neye bu kadar erken? 
- Katibimden bir mektup 

aldım. Acele bir it için be
ni İs'iyor. 

- Gitme 
- Olmaz.. Y a-:amaklığı-

mıı bunu emrediyor. 
Paşa çeşmesine gelmitler

di. Beraberce çeşmenin üze-

rindeki betona oturdular. 
Nermin uzun uzun düşün· 

dU. Gözleri güneşin battığı 
yerdeki kızıl bulutlara takıl
mıştı. Sonra birden başını 
çevirdi. Sevdiği yüze bakb: 

- Öyleyse yaran ben de 
geliyorum. 

- lstenıiyormusun? 
- İstiyorum. Fakat benim-

le berdber gelmen doğru 
olmaz.~ 

- Neden? 
- Kampta eyi bir tesir 

bırakmayız. 

- Bırakmayalım ne çıkar? 
- Heyecanlısın Nermin .. 

Çok hassas bir kalbin var. 
Yalnız bugün için beni dinle. 
Yarın değil, önümüzdeki pa
zar günü lzmire en .. 

Sessiz bir nefes genç ada
mın kulaklarını ezdi: 

- Peki .. 

- İsteksiz söylüyorsun. 
Gözlerin yaşlandı. 

- Hayır kat'i söylüyorum. 
Akan yaşlarım sana değil 
babtımadır. 

Erçümecd onu teselli ede
cekti. Fak~t korkuyordu. 
Belki ıöyliyeceği sözler has
sas bir kalpte derin acılar 
uya nırabilirdi: 

- Nermin, dedi haydi 
kalk. Biz de herkes gibi 
b"r ağaca isimlerimizin baş 
harflerini kazıyalım. 

- istemez. 
- Niçin istemiyorsun .. 

Yamanların kızı Yamanlarda 
bir batıra bırakmasın mı? 

Ellerinden tutarak kaldırdı. 
Biraz ilerde, yamaçda bir 
kavak ağacı dallarını yere 
değdiriyordu: 

- Bu ağaca biç kim~e 
el sürmemi,tir. İlk şerefi 
biz kazanalımr 

( Arkut var) 

BuJgaristanda üzüm propagandası 
--------.. ~-------- Almanya da 

Bir hafta müddetle üzüm yeni- tehlikeli işler 
1 k • •ı k Münihte Avusturyalı sine-eCe Ve SUYU iÇi ece ma artistlerinden Atilla Her· 

Sofya - Son günlerde 
Bulgaristandan üzüm ihracı 
artmıştır. Her gün vagonlar 
dolusu üzüm sevkediliyor. 
Ayni zamanda ziraat neza· 
retine bağlı üzüm ve üzüm 
şirası merkez komitesi, mem
lekette üzüm sarfiyatını ar
ttırmak için bu günden iti
baren 4 eylule kadar Bul
garistanda bir üzüm haftası 
yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Bu hafta esnasında mem
leketin her köşesinde uzu
mün yenilmesi ve şirasının 
da içilmesi propaganda e ~i
lecektir. 

Hazırlanan programa gö
re maarif nezaretinin emrile 
bütün muallimler halk ve 
mektepliler huzurunda üzüm 

istihlaki hakkında konferans
lar vereceklerdir . 

Sokaklarda talebeler "~
züm yiyin,, ve saire gibi iba
releri havi tabelalarla geze
ceklerdir. 

Zengin Kişe 
İzmir Fuara münasebetiyle 

Tayyare piyagosnun beşinci 
keşidesine müşterilerine pi· 
yangonun ikramiyelerinden, 
amortisinden maada ayrıca 
ikramiyeler, amortiler veri
yor. 

Fuarda (34) numaralı pav· 
yona, fzmirde Kemeraltında 
hükumet cadde6inde karakol 
yanında (49) numarada Zen
gin kişesine müracaat. 

biyer ve zevcesi bir fotoğraf 
çekerlerken tevkif edilmiş-

lerdir. Bu karı ve koca, şeh
rin en kalabalık fotoğrafını 
çekmekte idiler. 

Birkaç saatlık mevkuftan 
ve uzun bir instinaktan son-
ra, çektiği fotoğrafların teh· 
tikeli olmadığı anlaşılmış ve 
serbest bırakılmışlardır. Fa
kat Almanyada bir daha 
fotoğraf çekmege yemin 
ettiklerine şüphe yoktur. 

Çünkü Almanyada fotoğ· 
raf çekmek şüpheyi davet 
etmek demek olduğunu an
lamışlardır. 

Yusuf Riza 
Okulu 

Eski Darülirf an 
Bayındı } k d• kt•• ı••"" •• d Memleketimizin en eski r l lre Or UgUD en : bir hususi okuludur. Ana ve 

4699 lira 66 kuruş keşif bedelli İzmir-Torbalı · Tire yolunun ilk kısımları havidir. Ana 
50-1-000- 54 1-100 üçüncü kilometrolar arasındaki şosenin kısmı 4, 5, 6 yaşındaki ço-
esaslı onarılması için yapılan açık eksıltmede verilen fiat <.ukları kabul eder. Okul, 
layıkı hadde görülcnediğinden ötürü eksiltme müddeti 27 en yeni usullerle çocukları 
Ağustos 936 dan itibaren on gün uzadıldığından isteklilerin hayata ve Orta okul tahsi-
2-t90 sayılı yasa tarifahna göre hazırlayacakları dipozitola- tine hazırlar .. 

3 EyfOI 

~a~ 1 DUNYADA 
Neler oluyor? 

Bir rekor 
Budapeşteye bir kartpo•~ 

geldi. Bu kartp >stalı J,,.191 
senesi Nisanın üçüncü giloll 
Sibiryada esir olan bir r.fa• 
car babasına göndermit· 

Sibiryadan MacaristıDI 
kartpostal tam yirmi senede 
gelmiş ... 

~iiras davası 
b
., 

Jozef Kano adında 1 

Macar Londrada ölüyor. /\t-
kasında 2 milyar frank bırb: 
kıyor. Bu para kime ka 
yor? . .. 

Mirasçılar çok. MacarıstaJI 
da, Holandada, Avusturya~ 
bi,çok kişi var ki Joı 
Kannın mirasçısıyız di~orl•~ 
Dava dava üstüne ıkaJO 
ediliyor. Fakat miras bir ttlt" 
lü paylaşılmıyor ve her ıe11: 
faizi üzerine binip arttakç 
artıyor. 

Dört Ianatlı kaz 
Amerikada-tabii ArPe~-

bır 
kada-kuluçkaya yatan •ri 
kazın yumtrtalarından i~~
zam anında çatlıyor ve 7 

den dört kanatlı bir lı•' rının banka mektubu veya vezne makbuü ilmüh"beri olmak Fransızca dili ilk kısmın 
üzere ehliyet vesikalarile birlikte ihale günlemeci ola 7 Ey- ikinci sınıfından başlar. çıkıyor. ı,o-
lül 936 Pazartesi günü saat onda vilayet deimi encümenine Her iki kısma öğrenci Bu dört kanatlı kaz dart 
gelmeleri ilan olunur. 210 kaydına 1 Eyliil tarihinden yüyor ve büyüyünce · gibi 
B d 1 k d• kt•• ı•• v •• d itibaren başlanacaktır. kanadını çarpıuak ku' ayJD lr 1 Jre Or UgUD en : Müracaat zamanları: saat havalanıp uçuyor. ·ıiOI 

841 lira 28 kuruş kefif bedelli olan Gazi ilk okulunun dokuzdan onyediye kadardır. Bu dört kanatlı kaza ~ y-
geri kafan .. apısının icra kıhnan açık eksiltmesinde verilen Kestelli caddesi, No. 76, takmışlar: Çifte satabh 

1 

fiat layıkıhadde görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti Tel ·fon : 2914 yare kaz! diyorlar. ·ı 
21 ağustos 936 dan itibaren on gün uzadıldığmdan istek- aaetaaAA dlılıtııdlıAAıfli.aıındıı6tıı~A•• .. 
JiJ~ric 2490 sıtyılı yasa tarifatına göre hazırlayacakları @ ~ ~ 
dipozitolarının banka mektubu veya vezne makbuz ilmü· = -~~ --- 1 
haberi olmak üzere ehliyet vesikalarile birlikte ihale güu- (i · f 
Jemec~ olan 7 eyliil 936 pazartesi günü saat onda vilayet fi f 

. daimi encümenine gelmeleri ilin olunur. (208) !1,,._,., .,ı,c...~ '1 

s~ma~;;;~:**I :· . ... ; ~ > . ı 
idaresinde Milli Kütüphane sineması )t ~ İl~~ ' • • ff 

tC ,. f ~i , i:_tl~ y'~ ..,,,,.,.,,_ :;z:::;;:;;;;::.-:.... ......... -

~ Yarın akşam 9,15 den itibaren >t ~ ş ık d t h" "bir -i( ~ 4!1 __ i:n :li ve -~ u zmird:_gö ·ülme "iş mül '' • _ ~ 

~ ilk ~m~~~~~- Y~ı~a~~~!!~a~!~~~azzam ~ ! S i R K , 
t( resmi geçidle, Olimpiyad meşalesinin getirilmesi, ilk )t el ~ ·· """";rk-°i 
t( müsabakalar ve galipleri meşhur oveos, Düny~ birincisi )+ ~ lzmir arsıulusa~. ~ ıncı. fuarı müoasebe!!l~. KülturP 
tC YAŞAR filmde. Kahraman güreşçilerimizin lstanbula )t @ ta butun dünyaca tanınmış buyuk 

~ avdeti, vapurda ve rıhtımda ya ılao istikbal merasimi ~ Klukefsİ Sirki f 
Bayındırlık direktörlüğünden : u ve lezabü at >t ~ Fuarın resmi küşadından itibaren: f 

4929 lira so kuruı "eşif bedeli ulub ızmir - çşme yoıu- te Türkçe izahlı = a Klukefsi Sirki ,, 
nun 6-1·300 - 8-1-0. 70 inci kiJometroları arasındaki şosanın ~ Ayni zamanda geçen hafta yetişmediğinden göste- » Hususi tn nle Köstenceye ve oradan 6000 tooh• f 
esaslı onarılması için yapılan açık eksiltmede verilen fiat ·ı · d'k ı ı f'l · - b k d u.. · · , rı emı) en ve vene ı arsıu usa ı mı musa a asan a '! hususi bir Türn vupurile lzmire gclecektır. tf 
ıayikhadde görülmediğinden ötürü eksiltme müddeti 21 te birindliği ihraz ederek volpi kupasını kazanan it Ki k f • s· ·k. , 
Ağustos 936 dan itibaren OD gün cızatıldığından isteklilerin ~ y 1 K f' « ~ u e Si ır 1 btelif 1 
2490 sayılı yasa tarif atına göre hazırlıyacşkları depotitola- ~ ara ) ll~ C:: • 40 büyük vapurdan ibaret olup 100 adet OJU lı•P-
rının banka mektubu veya vezne makbuz ilmühaberi olmak ~ Paula ·iessely Reji : Villy F orst C:: A5 vahşi havvan, 4 tan beheri 12 tonlu fil, sslanlar, d•" 

k 7 '" ,., 'ı;aıı • aol•' ., üzere ehliyet vesi alarile birlikte ihale günleri olan Eyliıl ot( Dikkat : Cuma ve Cumartesi günü ÇANAKKALE )ft (1 !anlar, ayılar, maymunlar vesair vahşı hayv ,, 
936 Pazartesi günü saat onda viliyet daimi encümenine gel- +c filmi ilave olarak gösterilecc ktir. )+ ~ mürekkeptir. ...--
meleri ilin olunur. 207 ~~~~~~:ı:mn:r: ~~~~=-=m~~ '1l!lf_. ..... •~··· ~' 
----------------------------------------------~--------------------------~----~~----..:_------:::....:--------------------~------------~bO~b• K d • K ) d bir maksadla, mürelteb bir sele çıkarırsan vay haline!,, yoktu ki ev veya camilerini mühim miktarda 

ara enız iYi arın a plan altında yapıldığı anla- Bir yani biç bir iş yapma birer cephanelik haline getir- vardı. . baJ 1ı•'1' 
S t • O"" J şıldı. demekti! megı düşünsunler ! Fakat işin garib cibetı; de b"' 

oy arı g UDUn Saraya mensub Trabzon Ve böyle olmuştu. Punton- Puntoscular ıçın vaziyet şıklıkta Gürcilede~er' d:;: 

Bir Macerası valisi ve jandarma kuman- cular edepsizliği artırdıkça böyle değildi: Bunlar köyler grırib beV~5 baJ 1 rd" 

4 - Puntos davasına yar-
dım etmiyen Hırıstiyanlan 

da ayni şekilde, öldürmek. 
5 - Bütüu Hıristiyan köy

lüleri vergi vermemeğe icbar 
· etmek. 

Puntus şekilt.ri, bu direk· 
tifleri tatbikte çok büyük 
bir maharet ve kabilliyet 
'östermişlerdi. Yakın bir za
mana kadar kendi halinde 
rahat olan bu muhitte simdi 

ltukıular ve cinaystler birbirini 
takib ediyor; yoll•rda bai 

YAZAN:** 

ve bahçelerinde bulunan 
Türkler vahşiyane surette 
öldurülüyor; öldürülenlerin 
üzerinde en korkunç işken
celerin izleri görülüyordu. 
kadınlara karşı yapılan teca· 
vüzler çök şeni idi. 

Bir mdddet bu cinayetlerin 
kancndan kaçarak vağonlara 
iltica etmiş bir haycfod çete
sinin eseri olduğu sanıldır .. 
Fakat bu cinayetler en kısa 
bir zamanda okadar çoğal· 
dı ki nihayet bunun siyast 

danı bu vaziyeti herkesten artırdılar; vahşet ve zulmu megalo idealci papasların müşlerdi. Bunlar . ati.t'0 rl•d ,, 
sonra anlayabildi. Zaten bu tahammül edilmez bir dere- b l ·ı h k"l' d b' b'sse ıs t 1 

reh er iği ı e er ı ı- ma an ır ı lt•O• ı.it 
çetelerin takibi hususunda ceye "çıkardılar. Türklerin B · t"bdad ve ı• 1o 11" senin mahseninde birer silah u, ıs ı 110 .,, 
esaslı ve muntazam bir plan beş on yerde birden baskına . b- -k bat• 1'1 

d b k d l d U d ki ve mühimmat deposu vücuda rınin en uyu . .,d•o ısı' 
a tat i e i miyor u. su- uğrama ı arı, bir sürü za· . . 1 d" N. k d eserı· ı"dı··, Gu- cııt•ıııt.tle ,. 

1 1 b ld D d F "d getırmış er ı. iıtare e ev· ., p 

en stan u an. ama erı yiat vermedikleti gün heman ret etmı'ş olaola.rı b"""''' Lit 
vey ona benziyen hükumet- geçmiyordu. rinin verdiği fevkalade fır· ' .,... d• P""" 

lerden fikir ve mütalea so. Türk unsurunun mühim bir sat ile Akdenizin küçük bir lin<ie iskan et~• s~ jçİOdi ~~· 
urldu; bunlardan da "vaziyet kısmı umumi harb dolayisile devletinin iki torpitosu, bir Türklüğün carPıa ııeo 0.ıt' 

K d ışları • .ı .Jf 
fevkalade nezaketi hasebiyle silah altında ve uzak yerlar- kaç nakliye gemisi ara e- yer tutatmaın detJerl t•"' 
Rum ve Hıristiyan unsurunun de idi. Hiristiyanlar ise niz kıyılarına mütemediyet lerine mahsus a ,rtılı ..,ıı· 
sızılısına meydan vermiyecek hemen hepside birer kolayını ve sonsistem silahlar ta ~ ıyıp madıktao başk•İııarı "';eti'' 
suretle şakilerin tedibine bulmuşlar yerlerinde k :. lmış- duruyordu. bir nnsuru old: ~e '",eo'' 
himmet buyurulması ., emri )ardı. Puntosçulara tabii bir müt- ketin dil, abli . lJIİ H 

b. bir•• 
alındı . Türk unsurunda silah tefik olarak Ermeniler de rinden de ıç t'1) 

Bu emir. saltanat devrin· yoktu. Hiç bir kimsenin dev- yardım ediyorlardı. Bunlarda memişlerdi. ( Aflı•-' 
de "batımıza ıiyaıt bir me- leli aleyhine isyana niyeti her türlü silahtan başka, 



• .J .......... 3 Eylftl 

0rfinle 
dıran . 
dam 

· ~ S. Ferit eczacıbaşı JIJl•k k \ ·· · k. ~Bütün Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan ı VI l ros opagosterır l~ 
fi her yerden seve seve aranılan İzmir kokuları hiç şüphesiz 1 

' 

....... 7 -

~ S. Ferit eczacıbaşı 
~ kolonya ve esanslarıdır. 
~ Bahar, Altındamlası, Dal-
~ 
~ ya, Yasemin, Ful, Mubab-
~ betçiçeği, Unutmabeni, 
~ Senin için, Manulya. _... 

~ Yeni çıkan kokular 
~ Nergiz Nuvar, Revdor 
~ Ferit . r ~ Yakmda çıkacak kokular 

ijzeJ kadının ısrarı karcı- m.~.~.~.E!.~~.l.~~:. ..... ~~.r..~~-~ ...... ~!:~ 
sı d y ~ bu ince ve yüksek eser-
lııuhn a razı oldum... ~ ler tabii çiçeklerden istihsal 

ı~ttı'i akkak surette ı bitkin bir halde olduğunu ~-~ ~~~17;~!;~re B:l~::m:~.!~~ 
Cttı dea !e .. şvik edi- a . !adım.. ~,J S F •t 

~l6ıı c·ı but.un güzel- O, gülüyordu.. Bende gül- t+l • eri 
:"llıla 1 Vesıle, bütün mek taketi bile kalmamıştı.. [+] isim ve etiketine dikkat. 
~0t, Öp~srar ediyor, - Kalk şimdi sem ıyı [t] UMUM DEPOSU 
-~llda Uyor, kolları- edeceğim.. [+'! H••k"' ş•f • 
'Yakı Yılan gibi kıv- Bir kanapenin üstüne sız· ~ U Umet Sır8Sl 1 a eczaneSı 

Cltıın k 
~ a apanı· mışım .. Elbisem, ayakkabım ~M~~~~m' ~H,;j~~~~E~~~~~E~~~r!lriS~ 
~~de kıravatım bile üstümde idi.. ~ Tı •lk •l •k ~ 
'Paltı~ap Şöyle bir davı andım.. Kal- ~ ı ı ı ~ 

lb.. k d ~ ~ 
~ ş~ .,, .. amıyor um.. ~ 
~ du. tnucadelemiz - Şimdi canlanacaksın ı m ~ 
~p b k Dedi. Onadan çıktı. Mor- ~ Biçki yurdu müessisi ~ 
~~İdec:k ne kadar fin iğnesini ve kutuyu tek· ~.: Zehra Hasan ~ 

aııı · rar getirdi.. Zorla beni ~ ~ 
ıı Yok.. Zehirle- bağırta bağırta bir iğne daha > T 1 b k d m 'l'y ~ a e e ay ında başlamıştır. Hiç dikiş bilmiyen ba- ~ 
),~•t, bir t.. .. .. yaptı.. Hakikat n dipdiri ~ yanlaa bir s 'nede çiçek yalı boya fosfor kabartma biç- ~ 
Q •• u~un dortte olmliş, canlanmıştım.. ~ ki dikiş öğretilir ve Maariften musattak şahadetname ~ 
~, kata . Biraz sonra bütün ev hal- ~ verilir. Dikiç bilen bayanlara ayrıca hususi makas ders- ~ 
b,ıı b· ıle bu güzel kı uyanmıştı. Margaritaile· ~ ta~ ır ıs k ~ leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiştiri- .,•~ 

~l Old rarı arşı- sinden hiç çekinmiyordu. O ~ lir. Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yurdun iii 
~~le 1llın... Büyük gün sabahleyin tekrar irme· ,".11',c ~ d lt\lt ,. ~ atelyesinde en müşkil pesentleri memnun edebilecek ~ 

ı ~. &h, t uyu aldı.. ğe başladık. Vermud fena ~ d d d k k b ı ~ 
t1:'l! "trd Ş erece e sipariş i iş a u edilir ve hazır karyola ~ 

~,i.. ı. irinğaya halde midemi bulandırmıştı. ~ ~ IJ takımları satılır. Daha fazla izahat istiyenler her zaman ~ 
d Otklly Bol rakı aldırdık. Mezeyi ~ yurda müracaat edebilirler. t!? 

~tleltıtğ::du~. Aman düzdük .. Margaritle başladık ~EJl~~~~~ti~~ ~a~E~~~~~~~til <~ 
~ı~tc iö akıt kalma- çekmeğe.. Bir taraftan da ~*~:fc~~**!*~~**~>fı*~ :.ı\ı~ 
V 'lllld .nayi panto· morfin yapıyorduk. Artın tc t 

1 ~ t ,,.,.~: derime sap- ben kendim yapıyordum. Ça- '6= D O K T O R • 
~~~llı. fanın içinde- bucak bu kafir zehire alış- :t 
~t )eti ç gneyi çekti. mışhm.. t< A. Kemal T onay 

b~t}' dok acıyordu.. O gün gece yarısına kadar +c ~ ' 
d_ 

1
te 'kil b ! B k . l b l k l ~ " ,.. b· k f ya u · · · odada haşhaşa kaldık.. Bil· a terıyo og ve u aşı , sa ğın {t 

~1 ~it b ;. anıda vücu- mi yorum. Kaç şişe rakı içtik, hastalıklar mütehassısı ,., 
.. biilik dıfJik, kendim· ne kadar morfin yakdık, gü- ~ ~ 
~ 'lly- w b Basmahane istuyonu karo.ısındaki Dibek sokak ba<111n· 
~.·il., ..... aga aş- nümüz nasıl çılgınlıklar için- ., ., 

h. 'lt · Şa•t d k 1 ~ da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ~ 
'ıl ol ., ıı:n a a • de geçtı ? .. Guya ben yaşa-tt ll)oru akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 
'1 Olı.ıy ı:n yahu... mıyordum.. Bir rüya alemi. M 

GÖZLERİN 1'1UHAFAZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükler; lzmir Kemeralb 
Meserret oteli altında Nafız Göz gördüren saat ve gözlük 
evinde bulursunuz. 

ÜRKİYE HALKI 
•• o B 

Alameti farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

" ·· rk çamaşır çividi'' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığmı muhafaza eder. Tamamen saftır. içinde çamaşır
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini :nubafaza eder. 

Bu çivid ile yıkanm1yan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBi MARKALI ve iStMLİ çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi 11 hediyelidir. 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 
diyeleri almak için çividin sarılı olan kiğıdlarından 1 O 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte •e 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

9 Eylôl Baharat Deposu 
B11lcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, 
bir çivid vardır bu da 

"Türk çamaşır çivididir '' 
'!!!!!!!!!!!!9 

lltd~tboıı 0~uı:n.. Kafam içindeydim.. 41e üracaat eden ha!talara yapılması lazımgeleo sair 4( 
~' 'Ilı llguı:n d w ld ~ tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 41 • 
""~ "· ı..,. agt ı.. ... 1 1 p k M ı"t Qlr t" 'b" ara yapı masına cevaı görülen nomotora s muayene- )+ 
~be ttcckti uy gı 1 Artık Margarit benim, ben +c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 · 
t,~· .. Yıay ~~· · Vay Margaritin ... Oh.. Gel key- t( 1c 

t b ... opoğlunun fim gel.. Morfin, kokain, :W:~:W:~ :W:~:W:'l=!:\t )$)$~ :,Y:J;.t ~Jf. 
th· k k -.ı "l ra ı, po er berşey tamamdı .• 

ı tl l''dırt D kt ~,. l:'Qatıede an seneler- Günler aylar böyle geçiyor· O Or 
U~ 1tı~}'ct Yaşamama du .. Ne mağaya, ne de eve M ş k • u 
·' ilke~t ,:eşitli hırs z- uğramıyordum.. • ev l nur 'b dtfıa · b~eb olan bu ( Arkası var) ;;:: 
~ ~l~tı 0 Yle çektim .. 

~le ~tılatı sonra anlata
aı ktt }la Yaz.. Hepsini 
ç '~ı:ı .. 11 ~ .. Okunanlara 
~t~~ts· en Çektim bari 
. tdi\ı •n .. 
1 ~ I~ Otdll 
i~ıttikte:· Ben de 

~. v'~iı. te sonre Mar
~~ ~tl>iltla krar çileden 
:(ftf ·~il •ın çaloyna-
. ı }' iel~n b""t~ 

'ıa'.·i}İdilPıyorduk B~ un 
'I' V trı . .. ıran 

~.. ttın •yiye ayıldık. 
J llt et- ~ t .... ege baş· 

t~t 
k alkou 

td~ lrbiriJyl e, morfin 
~t1 ' içki ~ ?1ücadele 
~ "'Ot-fi eru sarhoş 
~ ''rbll i&rib bir şe-

1 ~tdu. ~şluğu ortadan 

~ t nr &ı~.: •abaha ka
~ııı·dc'iİlQı" caya kadar 
>,~ '>'oru .. etti .. 
. tı~ tJJ. N l "' ıte " h ası sızdık, 

,, .... teı uıarga 't . 
"I~ " uy rı benı 
. bt ~-ı::dı_r~ığı vakıt 
~i lQ~ s' .gıbı ağırlaş

"' ı ınırJe · . 
~t QcYlliı:n. rımın ge-

biitu 111 zongulda· 
11 Vilcudumuıı 

Musiki 
meftunlarına 

Akord edilmemiş bir piya· 
no kulakları tırmalar onun 
için musiki sevenler bozuk 
ve jyi akord edilmemiş piya· 
noları görmek bile istemez
ler. Bozuk ve akordsuz 
piyançlarınızı yep yeni bir 
hale sokmak istiyorsanız 
veyahud biyano almak veya 
satmak arzusunda iseniz Al
sancakta Mes'udiye cadde· 
sinde ( 49) numaralı eve mü· 
racaat ediniz. 

Dahili hastalıklar ınütc hass1s1 
Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

her sabah saat d ... ~uza kadar ve öğleden sonra birden 
itibaren geceleri dahi muayene v~ tedavi eder . 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu· • l 
varı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. ıcen er 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, bilir 
kalb hastalıkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J ' 
~~~ri~Erii!Sri~a~Etlar!l~ Neş'enizi, .hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~ ~ daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

~ TAYYARE sineması TE\~~PN ~ Yüksel, Kabadavı ve Billur 
E BUGÜN ~ 
~ Birinci büyük proğram ~ rakılarıdır • 
~ Dınarlı - Cim Londos ~ Z -·w. k • • 
~ Arasındaki heyecanlı maç ~ engın ışesı 

-----------··~ Ayrıce iki şaheser filim P.:'l 
Birinci Sınıf Mutahassıs ~ İ p • h ~ 

Dr. Demir Ali ~ - arıs ayatı ~ 
- ~ Fransızca sözlü ve şarkılı ~ 

KAMÇI OGLU ~ Maks Derly ve Concbita Montenegro ~ 
Cilt ve Tenasül h~sta- ~ 2 _ Güldüren gözler ~ 

hkları ve elektrık ~ ~ 
tedavisi ~ Chırley Temple (Şirley Templ) [;] 

İzmir - Birinci beyler so· 
kağı Elbamra Sineması 
arkasında No. : 55 

Telefon : 3479 

E Büyüklerin küçüklerin sevdikleri alh yaşındaki yıldızın E 
t!l çok nefis bir filmi m 
E FIATLAR: 30 40 50 KURUŞTUR ~ 
E S 
.asE&mata~~EmEmESC«aEEESEES 

'f ürk Ha va l{urumu 

i. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak-
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 



---oo---
Bir memur cür
mü meşhut ha
lindel tutuldu 

Dün bir evkaf memuru rüş
vet alırken cürüm meşhud 

halinde yakalanmıştır. Maz· 
nuo olan memur evkafın ic
ra tahakkuk memuru Sar
vettir. 

Yemiş çarşısında evkaftan 
seneliği 200 liraya lriraladığı 
bir mağazada İf görmekte
dir. Memur Serevet beş lira 
verdiği takdirde 200 lirayı 

150 liraya endireceğini söy
lemiş ve matbaacile mutabık 
kalmıştır. Fakat vaziyet za
bıtaya ~haber verilmiş, sivil 
memurlar mürettib kıyafetine 
girmişler, her nedense Ser
vet bu eınada parayı "alma
mıştır. 

Servet saat 2 de 2"elece
ğini söylemiştir. Bunun üze· 
rine memurlar tavan arasına 
saklanmışlardır. Servet gel· 
miş parayı almış, matbaacı 
parula mucibince şekerli bir 
kahve diye bağırmış.. Polis
ler çıkmış ve Serveti yaka
lamışlardır. 

Hurda incir 
inhisarlar idaresi tarafın

dan Aydın ve Nazilli incir 
mıntakalarında hurda incir 
mubayaası için teşkilat vü-

cuda getirilmişti. Hurda incir 
mubayaasına başlanmıştır. 
Nazılli bavalisinde kilosu 

3,65 kuruştan ve Ortaklar 
havalisinde de 3,95 kuruıtan 
yapılmaktadır. 

lzmirde alivre hurda sa
tışları 4-4,5 kurut ilzer nden 
yapılmaktadır. 

Kuru üzüm 
Bu ıeneki kuru ü.ıtlm re

koltesi 38 40 bin tonu ba
lacakbr. 

---•ı..111r----

Fuar 
Baştarafı 1 incide 

duğuna arzederim. 

Be•ediye ve Fuar 
komitesi · reisi Dr. 

BEHÇiT UZ 

*** 
Fuarda Mısır devlet pav

yonunun açılması işine Mıs1r 
hükumeti büyük bir ehem-
miyet atfetmiş ve Mısırın 
turizm ve ticaret itleri 
umum müdürü Elmuhammet 
Sıtkı şehrimize gel.niştir. 

Elmubammet Sıtkı, Mısır 
pavyonundR Başbakammız 

ismet f nönüne bizzat izahat 
Aermiş ve gelecek sene Mı
sırın çok daha geniş bir fe· 
kilde Fuarımıza ııtirik ede
ceğini, daimi ve büyük bir 
pavyon yaptıracagını ve bu 
pavyonun Mısır stilinde ola
cağu: ı söylemiştir. 

fl'mmm .. mmlij 

~Kordon rakısı~ 
1 Fuar şerefine piya-~ 
!saya çıkarılmıştır. ~ 
I ~~nler başka rakı 

c:-=~~~J 

(llallaa .... ' 

.. Paris 2 - Ruzvelt tarafından hazırlanan ve dünyayı sulha kavuşturacak olan teşebbüsler, 
ıyı karşılanmakla beraber, bugünkü silib yarışı karşısında bir tatbik sahası bulunub buluo
mıyacağından end şe edilmektedir. 

Norveç, lsveç, Letonya da Cenevreye bir nota vererek teşebbüslerde bulunmuşlardır. 
En nikbin diplomatlar bıle Ruzveltin toplayacağı konferansa fazla ümit bağlamak-
tadırlar. 

oooooooooaooaooooooooooooaooooc •ao 

Bir balon kar fırtınasıua 
tutuldu ve yere indi 

Varşova 2 - Gersin tarafından idere olunan Bruksel 
adlı balon bir kar fırtınasına tutulmuş ve 200 kilometre yol 
aldıktan sonra Pazartesi günü Smobenskin'de yere inmiştir. 

Troçki taraftarları mütema
diyen tevkif olunuyorlar 

lstanbul - Sovyet gazeteleri Tro'-ki ve ıhtilil fikri bes
liyenlerin temizlenmesi hakkındaki ateşli yazılarına devam 
ediyorlar. Bu münasibetle deha bin kadar kişi yeniden ha
pis edilmişlerdir. Gazetelerin verdikleri haberlere göre 
Troçki taraftarlarından Rusyada daha binlerce kimseler 
mevcuddur. 

Troçki Norveçten 
koğulmıyacak 

Oslo - Sovyet Rusyası iktilalcileriyle ortak olduğundan 

Rus 
suikastçıları 

Bir sefir kadın da suçlu 
Belgrad. 2 - Pravda ga

zetesi Rusya ahvali hakkın-

da bazı yeni malumat ver
mektedir. Bu gazete Sovyet

lerin memleket dahilinde ve 
haricindeki muarızlarını sis-

tematik bir .surette likide 
f'ttiğini yazarak Sovyetlerin 

lstokholm .sefiri olan madam 
Kolontayın suikast suçluları 

arasında bulunduğunu ilave 
ediyor. 

Cim Londo~ 
Gelmedi! 

dolayı Troçki'nin Norveçten çıkarılacagw ı hakkında bazı 1 b ı 2 D l stan uı - inar ı Meh· 
aı"ansların verdikleri hPberleri sabah gazeteleri tekzib edi-

1 
d me pehlivanla güreşmek 

ediyorlar. Norveç Adliye nazırı Troçki'yi çağırarak Norveçte için bu Pazar günü beklenen 
ne gibi şerait tahtında kalabileceğini kendisine anlatmıştır. Yunan pehlivanı Cim Londos 

OOQOCJCIOOOOOOOo00000000000000000 
• • gelmemiştir. Kendisinden he· 

Olü bir kadıııla koyun koyu- nüz bir cevab gelmediği için 
· t b • d 1 gelip gelmiyeği de belli de-
D8 ya aıı . ır a am l ğitdir. 1 

-Battarafı 1 iocid e- adam olduğu ne' icesine va- y ( d 
ni giymiş, nikah dairesine rılmış, hareketinde de gayri 1 u gos a vva a j 
ridilınek ilzere hazırlanılmış, tabii bir vazi.•·et görülmemiş- neler oluyor? 
fakat tam yola çıkacağı sı- tir. 
rada kızın üzerine bir fe- Cesed zabıta tarafından Roma 2 -Yugoslavy baı-
nalık gelmiş, düşmüş ve öl- müa"adere edilmiştir. Ş!mdi vekili Stadiyanoviç Hırvat 
milştilr. Düğün günü mate- Rişar sevgilisinin matemini lideri Maçek ile uyuşmağa 
me gark olan ·;aile çırpınıp tutmakta, onu yeni ölmilı çalışacak, Sup- Hırvat ihti-
dururken Mariei çılgın~• se- telakki ettiğini söylemekte, lafının halli için uğraşacak-
ven Riıar cesedi kucakla- cesedinin yakıiarak külleri- tır. Bundan başka Yugoslav-

mıt ve kimseye gösterme- oin kendisine verilmesini iı- yanın 1931 kanun esasısı 
den evden çıkarmış, bir ye- temekte ve mütemadiytn lağvedilecek ve Yugoslavya 
re ıaklamıı, ertesi! günil dt: ağlamaktadır. I edare istiklalini haiz dört 
cenaze merasiminde buluna· I vilayete taksim edilecektir. 
cakmış gibi kızın ailesinin Ç k k oo 
evine gitmittir. Fakat orada o yaşama ı ·hı·ı"'I· 
kendisine hayretle ve büyük • • R kf il soanya ı ı a ı 
bir şaıkınlıkla cesedin kay- IÇln 0 e e- 1 - Baştarafı 1 incide - j 
boldu-'u habe.ı verilmiştir. r'İn fikri nedir? man etmektedirler. Hükumer 

Riıara gelince o kucakla- İ tayyare kuvvetleri şimdi bir 
htiyar Rokfeller fen sa · e-

dığı cesedi bir tabutla Pari- hayli zayıflamış bulunuyor. 
sinde yaşamakta olan bir 

se naklettirmiş, orada bir Alınan esirler bombardımana 
adamdır. Roi<feller, bugün 

dokfoaa tahnit ettirerek maruz buluna.1 mıntakalara 
ölmüş addedilen bir aciamdır. ' 

cesetle beraber yakalandığı Fakat muazzam bir hıfzız- yerleştirilmektedi r. 
eve getirmiş, bodrum katın · Paris 2 - ispanyada gece 

sıhha müessesesinde uzun da bir gelin odası döıetmiş, gündüz siyasi düşmanlar kur-
ve cesedi bu odadaki kar- bir müddetten beri yaşa- şuna dizilmekte ve Barslon 

tılmaktadır. 
yolaya yatırmıştır. O günden 
itibaren de her gece mun- Şimdi 97 yaşında olan Con 
tazamao bu ölü sevgilinin Rokfeller çok ve sıhhat üze-
koynunda yatmış, muayyen re yaşamak için şu visayada 
zamanlarda tahnit ameliyeini bulunmaktadır; 
bizzat kendisi tazdemiş, aş- Az ve sıhhi şekiJde yemek 
kına sadakatten bir gece yiyiniz ! 
bile inhiraf etmemiştir. Fenni ve sıhhi jimnastik 

Rişar bekar yafadığı yapınız 1 
için evi 1e kimşe girmez, evi Çok uyuyunuz ! 
temizliyecek olan hizmetçi de 
bizzat Rişarm nezareti altın
da hizmetini görür, bodrum 
katına indiı ilmiş. Muhitinde 
gayet dürüst bir adam tanı
nan Rişann bn tan.da ölü 
bir sevgiliye şaşmaz bir sa
dakat göstermesi adliye ma
hafiıinde hayret uyandırmış, 
kendisi tıbbı adliye tevdi 
edilmiıtir. 

Tıbbı adlide yapılan mu
ayenede Ritmn tabii bir 

Hiçbir şeye sıkılmaymz! 
Çok süt içiniz! 

Güneşi seviniz ! 
L oktorunuzdan 

fiki r danışınız ! 
sık, sık 

Hayatınızı o uotazam bir 
program altında idare ediniz. 

Hayatınız kadar işinizi 
seviniz. 

Çalışmaktan korkmayınız. 
İtten korkan çt1buk yorulur. 
Korkularak yapılan it insanı 
çabuk 6ldlrlr. 

mezarlığına hPrgün kırk ka· 
dar ölü getirilmektedir. 

Cebelüttarik 2 ( A.A ) -
ihtilalcilere mensub tayyare
lerden atılan dört bomba 

lngilterenin Vorcester kru
vazoru ile Malaga açıkların
da bulunmakta olan bir Al 
man Distroyeri üzerine düş
müştür. 

Dünkü muharebelerde iki 
tarafm da zayiatı çok büyük
tür. Ölü ve yaralıların adedi 
1600 den çok zazladır. ---00-----
Kız kaçırma 

Namazgih'ta Karaman so· 
kağında oturan Zeynel kızı 
17 yaşında Yaşar. izdivaç 
vadile komisyoncu Ferid ta 
rafından kaçmlmıı ve tah
kikata baılanmı. br. 

Fuarın gülü 
1 bülbüliJ· ~.__. ve 

İki giin sonra nihayet bu
lacak olan (Yamanlar kızı) 
sütunlarında tefrika etmeğe 
başlayacağımız bu mizahi, 

meraklı ve Fuar dedikodu
larına aid tefs litla dolu kü
çük romanımızdan veyahud 
büyük hikayemizden bir kaç 
parçayı okurlarımıza -bu eser 
hakkında bir fikir vermek 
üzere- aşağıya naklediyoruz: 

• " Fuarın gaI8 ff 
bülü unvanını k 

" . 
pavyon sabCJ1111 tık 
kaptırmışsın, ar 
gece güodiis 
muşsun... 1" 

İftira . . . ya uif• 
sözde itiraz etti~ . .,.,,)11• 

- Yalan söY ı,- JI 
geceli gündilılD a:ı. 
mıyorum, çüokD t~ık 
sından sonra Y1 tel 
maalesef Fuardı 0 

- Maşaallab artık hiç mışlar... -~ 
Fuardan ayrılmıyorsun, yoksa/ - İyiki y•P111j.-
arkadaşların dedikleri doğ- zaman çoluk çocıJ. 
ru mu ? gün yüztinü g&reOll 

- Arkadaşl~r n e diyorlar? dil 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoOoo:Oo~:XXKJCIOOOOC:JOCl'°"'.,.. 

Bir Habeş heye 
·oJ • 00 

Gore'de ln2'iliz himayesi 
istiyor ki' 

Maten gaıetesinin verdıği ı ları yerler, 50,00o,kl_., 
bir habere göre Garbi Ha- murabaıdır. Affd,r 
beşiıtsnda bulunan ve henüz münbit ve mab9

U 

İtalyanlar tarafından icgal rinden birisidir. delıi 
y B krfi Gore 

edilmiyen sahadan 60 kadar u te 1 kr•'JI 
Golla reisi bura!ann İngiliz hükümeti d_e. t~e G 
himayf'sine alınmasını iste- j Ve bunun ıçın .,,.ı 
mişlerdir, lngiliz konsolt ıu t e ' 

1 · ıt üraca• ı-a Bu haber y~ni verilmekle ngı reye m 1111nt•...,. 
b b . d w·ıd· H . Solla, ve bu I ,dtl 

era er, dyenı egı ır • . azı- Müslüman kabile e
1
,,. 

ran ayın a yapılmış bır te· d" ltaly•D L~ 
bb- t- ı · h b I rekkeb ır. ti•~ 

şe h uf~lurG. il ;lı a her a am harb e:ımit olan • • 
ma a ı , o a arın u arzu- kOlli•I 
1 t h kk k · · kAf' d dusu kısmı b' Jı'kl' arının a a , u ıçın ı e• mühimmat ile ır k 
recede kolayuklar göstermit- ·1 1•1 bulun'°' L . _ ya çe"ı m • bO P 
tır ve gostermektedir. it 1 mabafib ayan edJe 

Londranın Niyoz Kronikil hiçbir şey saylelll 
gazetesinde bu mseJe bak- Fakat Adis-Ab~b•,{'b-11' 
kında şu malumatı vermek· ve Cibuti - Ac1i•·1, 0 
tedir: mendiferine y•P' d•ll 

İngiliz himayesini istiyan- y . ngınlar hep bura elit· 
iıtiyenlerin sakin bulunduk- ve i.~are edil111ekte ti .. ,, 
Al hn Sarayı ! = KürkçiiliJ 
Birleşik Amerik., hükumeti 1 Saraf! ... ~ 

altı milyar dolar · kıymetinde 1 .,..... ~ 
o_lan hükumetin i "tiyat akçe· 1 Leoingrad'd• :.. · \ı~ 
sıne mahsus olmak üzere K·· k ·· lük Sar•Y

1d• ur çu laf 
muaazam ve hakiki bir kale tına son zam30 

inşa ettirmiştir! m ışt•r. ıerfİıer 
Altı milyarlık altın !.. Ol- Bu sarayda I 11ı1r, ti 

dukça mühim bir para c gayet büyük 58• ~11 tP 
mıktar demektir. Bu paranın yede ile satış ıÇ cı 

"kt h · · · b. d · " yab•11 ~ ve mı arın e emmıyetını ır aırevı, S .,1,t. 
anhmak iç:n Kristof Ko!ump için bürolar. ~ ill ~lıl 
tarafından Amerikanın keşf "l'"k odik•51 ıÇ ,_,. çu u se . "' 
edildiği sıralarda bütün v- P. T. T. daireııerl•' 
rupcının altın miktarının ya- zumlu diğer Y 
rım milyar o'duğuı u göz 
önüne getirmek lazımdır. 

Arzın üzeriudeki altın mik
tarının ehemmiyetli bir şekil
de çoğalması için 1850 sene· 
de .ı sonra başlamıştır 1851 
ile 1875 senesi arasında al-
tın miktarı 6-7 yüz milyonu 
bulmuştur. 

1891 den sonra altın ima· 
litı seneden seneye artmış· 
tır. 1895 de altın miktan 
milyarı aşı"lıştır. 1899 dan 
1902 senesine kadar süren 
Transuval - İn~iliz harbı za
mam müstesna olmak üzere 
devam etmiştir. 

Bundan sonra her sene 


