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80000 OLü VAR 
gi/iz kralı Sa 1Vlajeste sekizinci Edvard bugün saat 
de l tanbulda bulunacaklardır: UYDURMA BİR HiKA YE 

-- -- - ••OO••-------
~~--------~~~~~oo.+ .. ..ao~-~~---~-~-~~~~- Rusvada idama mahkum olanlar ölmemiş miş, 

lbİsafır rıhtımda Atatürk tarafın karşılanaca~lardır ., sürcrüne o-önderiJn1işler miş ! . .., ~ .... -
Misafirimiz kara sularımızda çok parlak 

bır şekilde karşılardılar 
Rusyada dahili karışı~lıklar 

--..... varmış yeniden tevkif at var •• 
Büyük mis'lfir bü2ün Dolma
bahçe sarayında Atatürkü 

ziyaret edeceklerdir eece kra 
lın şeref~ne büyük feneralayı 

tertiu edilect.ktir 

Paris Soir gazetesi.'.l in Mos
kova muhabiri garip bir ha
ber veriyor. Bu haber Sov
.vet Rusya aleyhine çalışan

ların uadurmaları çok kuv 
vetlidir. Haber şudur: 

Suikasd suçuyle idama 
mahkü:n olanlar. 

24 kişilik bir askeri müf-
--_..wur;, rezenin sevk ve idaresi al-

Sa A1ajeste kral Çanakkalede Orgeneral tında siyaset meydanına 
Fahrettinin harb sahası izahatını dinledıler getirilmişlerc:ir. Bur da ken-

... dilerine idam hükmü okun-
1~ ,l(ltALI EDVARD ve mezarlara çelenkler koydular muş ve askerlere ateş emri 

4 Ô verihniştjr. l,..( zel ) - Sa hamil bulunPn Nahlin yatı dülbabir önlerinde demirle- ile kumandan general Hüsni:. Askerler ateş etmişlerse 
bugün saat Çanakkale boğazı önünde miş ve kral karaya çıkmıştır. Kılkıı büyük misafiri hara- de idam mahkümlarından 

~lıtuna gelecektir. görünf!nce torpitolarımı- ta- YoJJar halılarla bezenmişti. retle karşılamışlard1r. hiçbiri ölmediği gibi yara· 
~ " l>aıa donanmış- rafından top atarak selim- Rıktımda Çanakkale valisi - Sonu 4 üncüde - lanmamıştır. Bu vaziyeti , 

'~ında Atatürk liodı. oooooooooooooaoaoooooaoooooaoo aaaoooooooooooooooooooooooooo 

814 b ~:;.:·~:;ı;. ı.~.~:~:::s:~~:!::~~: ispanya harbı tüyler örper. 
teek ıonra Dol- neral Fahrettin Altay Ada-

ıa.1e ""-Ylnda Atatürkü tepe torpitosundan yata ge- e e b e ~ • h i • ld e 1 

~lctir. Gece Kral çerek krala Çanakkale barb tıcı ır acıa a ıne ge l 
' ~ıebirde fener sabası etrafında izahat verdi. 

\· 3 ecektir. Sa Majeste NabJinjn kaptan oo.+oo ------...---·---
~ - İngiliz kralı köprüsünde bulunuyordu. Hükuınetç"le · b. R l sevk ve ı"dare edccckn1is.·! 

••lcizinci Edvardı Yat, sabah erkenden Sed- 1 rı ır us genera 1 .. 
b-. 000000000000000 .. oo .. ~----~------

Ql\l\'ekİ)İD sözlerinden ispanya ile Fransanın muvasalası kesildi. ltaı- ; 
~cııı _ a~ınacak ders . yanla isil~ri .. 24 t~yyare gönderdi: Belçika 

&orelım, sonra hükmümüzü verelı~.)) da hukumetçılere vardım edıvor 
tGÖrfl) . . iSMET_ l~öNO Paris 4- (<)zel) - Son harbte ölenlerin plançosu şudur: Hükfınıet ta-
~Örübectektkş~kylerıt.hkatlkımızla bfı.rkl~kte raf tarlarından 34 bin ölü ve 5000 varalı, asiler tarafında 4ö bin ölü 

e ı et ı en sonra ı ır .; 
Ve - • '... • ve 8000 ya rah vardır. 

il.. nıutalaamızı söylıyecegız. » 1 t b 1 4 (o·· l) --:,.-;,-;;.~.:r:ıillllİİ~1",lar/ıiik:'iiiiiiiiİ1ım'~~-
~ il iSMET INÖNÜ s an u . ze 

e de d . . b k.k l b"lb lşpanya harbı en 
)•ı. rs.e esın, ne rın a ı at er ve ı assa kanlı bir safhaya 
t1ı 111

• bız büyükle- ne ibretle dolu ve göz açıcı · · b ı •e Ptrlak ff k" d 1 d gırmış u unuyor. 
. ltfer· . muva a ı- ers er var ır. lrun cephesindeki 
)et •nı - rejimimiz Bu sözlerden iş ve mevki kanlı harbm plan-

l ~ '"'•rı, h olduğuna sahibi zatların, gazeteci ve çosu tüyler ürper-
~ .. \t'-ınd •llumızın sıcak hatiplerin lazım gelen istifa- tici bir mahiyette-
·' .. 'I. b. • bulmakla gö- d · d" l · l k t ·· "h~ oıte, iz . b lk eyı e ınme erı mem e e dir. Olü ve yaralı 

~t mır a ı- için ne kadar feyizli ve ha- "kt 2 b" · 
e açılırken ismet 1 b' . 1 k mı arı . ını g~ç-

İ ~ ... la•terd"w. yırı ır ış o aca tır. miş bulunuyor. Asi 
'"'I 11: b ıgı c?.n ve ismet lnöoünün bu sami- b ı d 

~ ~- ' ul en kudretli mi "jest,, inden sonra lzmir mi enh abanın an _ge-
lld en kuvv ti" t- en a er ere gore, 

il d e ı me Fuarı i ;İn yaptığı takdis, h"" k - ·ı k 
~ .. ,, •ha kuvvetlı", · d "h 1 . . u ume.tcı er _sı ı-.. ırşa ve ı tar arın samımıye- k b 

~ "· ' daha yürekten tinden artık yer yüzünde dş~ _ 
1
1r d~azAıyetke 

.._, 1. şübhe edecek kimse kalır uşmuş er ır. rtı 
\a ~ c. illet lnö - " ı- açıktan açık fa~ist 

gören askerler kaçıtmlflarcbr. 
Bu hikayeyi anlatanlar bot 

fişenklerle mabkümlara alet 
edildiğini, bilahara kendile
rinin otomobiller içinde meç-
hul bir semte hareket ettik
lerini iddia ediyorlar. 

Istanbul 4 (Özel) -Roma 
ve bertin ı aynaklarından ge-
len haberlere inanmak icib 
ederse Rusyada dahili vazi
yet çok karışıkhr. Yenidea 
buı tevkifat yapılmııtır. Ba
zı generallarlar daha tevkif 
edilmiştir. Krembin sarayın-

da "Zinoviyef ve Kamanefin 
hatırası için., cümlesi yaııh 
bir çelenk bulunmuştur. Kı
rımda yüzlerce kişi tevkif 
edilmiştir. 

Moskova bu haberin hep-
sini tekzip atmektedir. 

Yun~1nistan da 
faşist oluvor 
~letaksasın bevanatı 

Atina 3 - Başvekil M. 
Metaksas gazetelere beya
natta bulunarı&k: 

- Bir milli Yunan fırkası 
tesis ediyorum; bu fırka, 
ıtalyan faşist ve Alman 
nasyonal sosyalist partilerinin 
aynidir, Bu fırka yeni kanu
nu esasiyi İtalyan yeni ka
nunu esasi:;i esaslan dahilin-
de vücuda g~tirilecektir . 

Demiştir. '' •ttel· nu evve a mı?. , tJ• . lo 1111• görelim, " Halkın Sesi " nin balkcı hükümetler isyancılara sol 
~~ "l "'• hükmümü- mesleği namına iftihar duydu- hükumetler de hükumetcilere 

hükumetine vasi mikyasta 1 o~iiim11:1mggıs::::::=•-==~s;;;;1 ii:iS •*&•m:· wmmı--w111ı111wı;;:ıı'laaaeı· ~E2111.t.:------• 
silah ve cephane vermekte- 1 

~ ~-ll~r de~ken it ba- ğu birşey varsa o da gene Baş top tüfek ve tayyare gön-
~~ R6t~' elı kal~m. tu- velimizin Fuarı halkımızla dermeğe başlamışlardır. ltal--1 .... ~ delllelc ~öz s?y~ıye~ birfikte gezmek, ve birlik~e ya yeoiden asilere 24 tay- Beobiye asilerin eline düş-
~-~ 011ı11ıı.ııtemışt!r ~ı: tetkik etmek arzusunu gös- yare göndermiştir. müştür. Şimdiye kadar bü-
\ı"'.'td, lb~ı'uliy ":a. b~~l ış termesidir. Bundaki İnceliği Asiler lrun cephesinde tün taarruzlar İruna tevcih 

~ ~~d•t, lcaı:nıını yu ~· de bilemeyiz, tefsir ve teşribe ilerlemiş ve bazı muvaffaki- edilmiştir . 
., .. ve soz lüzum var mıdır ? '* .. en de ya 1 • • z h lk .. d d w yetler elde etmişlerdir. Bu San Sebastiyen'de endişe 
t"' ~ .. pı an ııı aten a ın ıçın en ogan . 
; \L.~., 1:a.ı •onra yazı bek- balkın mütevazi mevkii v~cab yüzden ispanya de Fransanın büküm sürmektedir. Şehrin 
f ~."~,b~111ııznı sıcak ve ile gururlanmağı aklının ucu- muvasalası kesilmiştir. Hü- bugün tabliyesi emri verile-
t~- b One karıı Baş- na bile getirmiyen Baıvel<i- kômetcil. rin divanı barbı ceği sanılmaktadır. 
' "İlad 11 sıcak ve ıami- · Jimizden başka türlü söz ve beı ibtililci miralayı kurşuna Sevil 3 - Madrid'e bir 
~ :· bnlamak istı- jeşt bekleyemezdik... dizmeğe karar vermiıtir. Rus generah gelmiş ve milis 

' GyGk ve de- SıRRI SANLI Belçika bQktımeti ispanya - Sonu 4 Uncüde .-

dir. 
Paris 3 - Saat 18 de HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

~~~~--~~-0000---------------

Maraşal Fevzi bul varı 
ve susuzluk 

li:ıl asmahane kaışısındaki maraşal Fevzi Çakmak bul ıarı 
1.:.1 lzmirin en işlek yerlerinden biridir. Bu mıntakada 

binlerce işçi, esnaf, halk, kamyon sahipleti vardır. Buruı 
lzmirin en kesif ve en kalabahk yerlerindendir. 

Dün kariimizden aldığımız bir mektubta deniliyor ki : 
Bu büyuk Bulvarda ve civarmda su bulunmadıiından bütia 

- Sonu 4üncüde -



Cllalkm s.t) 4~ 

Yamanlar kızı Bi_r_Y_u_g_o_s_la_v_g~zetes! diyor ki: · f"öüN~ 
Türk ordusu en modrn !Neler oıuror Aşk ve Macera Romanı 

Canlı kürk ~ 8- Yazan: EROL TEKiN 

Yüzlerinde tam bir neş'enin 
vardı 

silahlarla silahlanıvor oı!~:;~e;:nak:ı~~~~:~ J da tilkilerle tavukl•dr . .i.ıl 
aki'!leri 

Dtişmemek için birbirleri
nin eUerinden tutarak ağaca 
geldiler. Ercümend cebinden 
bir çakı çıkararak Nermine 
uzattı: 

- AI dedi. İsminin yalnız 
ilk harfini } z. Şu dal fena 
değil zannedersem, 

Genç kız uzatılan çakıyı 
sür'atle kaptı. Dala çabucak 
biı "E" harfini kazımıştı. 
Ercümend o kadar sevindiki 
Nermini Yamanlarda son bir 
defa daha göğsüne sıkıca 
bashrarak öptü; 

- Ver çakıyı, dedi. Ben 
de ismimin ilk ... harfini yaza
cağım 

Bıçak kavak ağac1nın göğ
sünde •E" harfinin yanına 
bir .. N" harfiyle bir tarih 
kazıdı. "22 Ağustos 1935., .. 

- Haydi Nermin. Artık 
geriye dönebiliriz .. 

Artık havalar serılemiş 
kamptan dönülmüştü. 

*** 
Soiuk bir kıt gecesi.. Ba

tı k,rb dalgalar kordon bo
yuna mütemadiyen d6viiyor. 
Coıkun bir vals çalan Tay
yare ıiaemaaına girdi ... 

Genç adam koşarak genç 
kızın yanına oturdu: 

· - Gelcliiine çok teıekkiir 
ederim. 

- M.ı.hçup ediyoraun beni 
Ner.ıqin 

Giiliiyordu. Sordu: 
- Geleli çok mu oldu?. 
- Hayır.. Yarım ıaat ya 

•er ya yok .. 
- Filim güzel mi? 
- F evkalide .. 
Yiizlerinde tam bir net'e

nin akisleri vardı. bir kardeş, 
bir arkada, gibi konuıuyor
lardı: 

kadan çıkmalıyız. Sen beni 
iskelede yediye çeyrek kala 
bekle. 

- Peki .. .... 
İlikleri doduran sert, soğuk 

bir rilzgir yfizleri kamçıla
yarak kızartıyor. Nefesler 
yere bir damla yaş balınde 
yere düşüyorlar. Ortalıkta 
kesif bir sis var. Kar veren 
bulutlar Yamanların üzerine 
bütün kU\ vetleriyle çokmüş
ler. 

Motor dik yokuşları yavaş 
yavaş kendine çekebiliyor. 
Otonun bütün çamları iki 
hayatın nefesleriyle boğulan
mış.. Y aloız direksiyona geç
miş olan Ercümendin önün
deki camın boğuları bir ib
reyle temiılenmekte .. 

Saat ilerliyor .. 
Yokuşlar birbirini takip 

ediyor. 
Nermin can sıkıntısı için

d~ bunalıyordu. Neden mes
ut değildi. işte karşısında 
kalbinde büyük heyecan ve 
ümidleı le aşkını beslediği 

adam vardı: 
- Hayır hayır bugünkü 

hava beni korkutuyor .. 
( Arkası var) 

Yusuf Riza 
Okulu 

• o ıld"""" 

1 

şu da ayandır ki, l"ürk ordu- kardeş kardeş geÇI 
su, tecavüze maruz kaldı ğı göreceğiz galit>•· ,.v~ 
takdirde derhal gayet kuv- lngilterede Go iki ~ 

Belgradda çıkan "Vreme" tedir. Şimdi Türk ordusu 
gazetesi Türk ordusu bak- otsmobil, motörlü arabalar, 
kında yazdığı bir makalede otokarlar, kamyonlar, tayya-
diyor ki: reler, beygirler ve ondan 

'' Trakyada yapılan son sonra da şimediferler gibi 
manevraiar genç Türk ordu- gayet süratlı nakliye vasıta-
sunun her bakımıodan ve Jarına malik bulunmaktad1r. 
bilhassa motorizasiyon bakı- Bu ise bütün bir arduoun 
mandan kuvvetini, şüpheye harikulade hir süratle bir 
mahal bırakmıyacak bir su- sevkülceyş noktasından bir 
rette isbat etmişlerdir. diğer sevkülceyşi noktasına 

Türk ordusunda motör naklini ifade eder 
kuvvetlerinin muazzam bir Türk ordusunun, kelimenin 
surette çoğaltılman mesküt tam manasile tedafüi bir 
geçilmesi kabil olmıyan mü- ordu olduğu hakkında uzak 
him bir hadise teşkil etmek~ bulundurulmamalıdır. Fakat 

Cavada iki av-: l\ti111 nıarşa . h<>rrnet : 
Londrada bir berber dük- I 

cının başına kinınm camekanı, camekan
da büyük bir banyo, banyo-

geJenJer nun İÇ nde sarışın, hariku
lade güzel bir kız yıkanıyor. 

Cavada Felemenkli iki avcı Fakat yalnız başı ve omuz-
bir ormanda avlanırlarkeıa 

yerlilerden birinin çocuğunu 
da öldürmüşlerdir. Bunun 
bir ~aza olduğu söylenmekle 
beraber, avcılar bu hadif.e
den sonra gene avlanmağa 
devam etmişlerdir. 

Fakat çocuğun öldürüldü
ğünü gören yerliler, avcılan 

muhasara etmişler ve niha
yet ellerine geçir" rek ikisini• 
de parça p.:ıı ça etmiılerdir . 

Bu hadise, Hollandehların 
başına büyük bir dert çıkar
mış ve bu orman halkı şimdi 
si ih kuvvetile vetaat altına 

ları görünüyor ... 
Bu berberin sattığı bir 

tuvalet suyunun re klamıdır .. 
Pek tabii camekanın önü 

her zaman ka'abalık oluyor. 
Herkes canh reklamı seyre
diyor. 

Fakat bir gün kalabalık 
arasında biti, avazı çıkt.ğı 
kadar lngilterenin MilJi mar-
şmı söylemeğe başlıyor: God 
save the Krig ... 

Kalabalık fazlalaşıyor, po-
lis müdahale ediyor: 

- Keli misin sen, neye 
bağırıyorsun? 

- Deli değilim, kadının 

vetli bir tecavüz ordusu ha- çiftliklerden biriode cii' 
b k.. w. ·ıe caJI I' 

l!ne i t rağ edebiJir. Diğer an opegı 1 
lk" vır· Jiıl ~ 

bütün devlerle gibi Atatürk arkadaş bir ~ 1 
klar' J"" 

tilki kümestekı tavu . 
Türkiyesi de ordusuna büyük gözle bile bakaııyor· ~ı;ıt1 

bir ehemmiyet vermekte ve Çiflik sahibi kıt •bi ~ 
bu orduyu mütevaliyen en canla tilkiyi kiirk ,. eyi• ior' 
modren silahlarla silahlandır- nuna sarıyor, şehre 
maktadar. N~tekim bu kah- 1 A yor... ı~(I' 

ram'an ordu daha şimdiden Çok vaşamaoıO r- b'' 
d. w d d 1 "' - ...... ~=lef ıger mo ern or u arın ma- Ne zaman yuı Y " w· 
lik bulunduklari bütün silah- san biri duyulsa gaıe , 
lara malik bulunmaktadır. 11 koşup soruyorlar: dar ~? 

G · b. b - Bu yaşa k• . İÇ~ 
ıarıp ır te errü mak için neler yeyı~ I•~ 

Bir Amerikalı milyarder Bu münasibetle bbı!, fı~ 
bir çıplaklar klübüne büyük d .. le ı 
bir para teberrü etti, fakat gazetesin e şoy 
şu şartla: var: ~r tfl 

"Dikkat ediyorum, çıplak- "lskoçyada bir. ~e .~ 
lar, yağmur yağınca ve hıa- bulundu. Kitebesını Stf~ 
valar soğuyunca hemen gi- naklediyoruz: Burıd~aıO f 
yiniyorlar. Böyle çıplaklık gömülildür. Bu a ylf'~ 
olmaz. Bıraktığım paradan yirmi yaşına kadar bta• • 
klübün istifade etmesi ıçtn sarhoş yaşadı . S•.b:r 1'6'~1' 
biç değilse l 6 yaşın darı 60 şama kadar bira ıç ,.,ıaof' 
yaşına kadar on azasının bir tük dolaşır onuu ~u kot~-'' 
sene her hangi bir havaya bıle ...il 
dayanıp katiyea giyinmeme- luğundan ölüm t J':.lı 

Yaklaşmazdı. Nih•Ye ,,,,. 
leri şarttır." . .. Brovır _.'fi 

Klüp .,bu şarta riayet ede- lerden bır gun halel- JY 
ceklerin söyleyen ancak ve ölüm onu bu 
sekiz gönüllü bulabilmiş!... layıp aldı." • 
•aa•mıAAwaaAaaıisAa~.aa• 
~ 

3 ,-;ı. ...... --· · 

ııa • ça'ışmaktadırlar ! ayağa k,.. lkmasını istiyorum!. ! 
Eski Darülirfan A1**=*:A:*=*~--~,.:a:::a:~~~:A::A:~j! ~.·. ,,·fdt.:·$ .. 

Memleketimizin en eski t( Elh Tel. ~ @ ' ~ ' .. :~t.~ 
bir hususi okuludur. Ana ve i a m ra u. 4ı ~ .. + v · ~ 
ilk kısımları havidir. Ana 2573 )t ~~ • " 
kısmı 4, 5, 6 yaşındaki ço- İdaresinde Milli Kütüphane sineması )t '! , , · '· ·. . . -~·:·· ,., v 

(.Ukları kabul eder. Okul, tC )t ti" "' . v' ~-~ 

en yeni usullerle çocukları tC Buakşam 9, 15 den itibaren M tİ Şim~iye kadar•İzmirde görülme:niş mütbitJbit 

hayata ve Orta okul tahsi- tC 8 ı· oı· ~ dl )t ı s ,. R K 
line hazırlar.. t( er ın ımpıya arı )t ~ 

Fransızca dili ilk kısmın = ilk filmler geldi. Yapılan küşad merasimi. Muazzam = : lr 

- Nermin sporu 
misin?. 

ikinci sınıfından başlar. t( resmi geçidle, Olimpiyad meşalesinin getirilmesi, ilk )t 9 . .raıtnrP" 
sever- Her iki kısma öğrenci t( müsabakalar ve galipleri meşhur ovens, Dünya birincisi )+ 4 lzmir arsıulu s al 6 ancı fuarı münasebetıle ~ 

kaydına 1 EyluAI tar·ıbı"nden u · "'- .a t .. bl""ıtün du··nyaca tanınmı• büyOk 

- Pek çok .. 
-n YAŞAR filmde. Kahraman güreş çilerim i zin lstanbula tv ~ "' v 

- Ôyleyıe sana gfizel 
itibaren başlanacaktır. .!S avdeti, vapurda ve rıhtımda ya .1an istikbal merasimi it ~. Klukefsı· s1• rkı· bir Müracaat zamanları : saat ..., n 
dokuzdan on yediye kadardtr. t( ve tezahü. at )+ fi Fuarın resmi küşadından itibaren : ıllrptiz .. 

- Ôğrenebilirmiyim?: 
- Tabi.. Yarın beraber 

Yamanlara gideceğiz. 

- Hem o kavak ağacını 
ziyaret eder, hem de fotoğraf 
çıkartırız. Görsen bugün 
Yamanlara o kadar çok kar 
yağdı ki.,. 

- Saat yedide Karşıya-

Kestelli caddesi, No. 76, +c Türkçe izahlı )t ~ Ki k f • s· k. ' 
Tel fon : 2914 tC >+ ~ u e Si ır 1 OOo to .. 
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, 

rrmms:.=- .. mml\l +c Ayni zamanda geçen hafta yetişmediğinden göste- )+ = Hususi tnnle Köstenceye ve oradan 6ktir· ~ 
nK d k ~ t( rilemiyen ve ven edik arsıulusal filmi müsabakasında ,. i hususi bir Tür A vupurile İımire gelece 1 
~ or on ra ısı~ ~ birin<" ilı ği ibraz ederek volpi kupasını kazanan = ~ Ki k f • s· ki ,,lif 
~ Fuar serefine piya-n M Yaralı Ku ~ M ~ u e Si ır d t ..,ub"'' ~ "l ~ 4K ~ Me ~ 40 büyük vapurdan ibaret olup 100 . a e 1,,, , 
~saya çıkarılnııştır. ~ t( Paula ·ıessely Reji : Villy Forst M €1 vahşi bavvan, 4 tan beheri 12 tonlu fıl: ıslan,,0ı.rd' fJ 

~ İ~enler başka rakı ~ t( Dikkat: Cuma ve Cumartesi kÜnü ÇANAKKALE )t til }anlar, ayılar, maymunlar vesair vahşı baY ~ 
· · · ki d tC filmi ilave olarak gösterilec• ktir. )t ~ mürekkeptir. ~·-~ ... 
~~2:~ .::!~~.lfı~~m~~~~:w;:t~R=~:w:~~~i9 ~••••1••••••••ııımıı•e1•••"'.,.. .,~,,,. 

. dilll· :.t 

Karadenl•z Kıyılarında culara karşı Türk asabiyeti Bu çetelerin tamamile milli sabıkalılardan olduğunu söy- ile tanışmış 1 
b•jJ İJ"' 

esash surette heyecana gel- bir maksat takib etmelerine )emekte bir mahzur yortur. oğla, oldukc~ ta tık•e~ ~-' 
Soytarİ Og"' )UDUD mit bulunuyordu. Ve" Trab- imkin yoktu; fakat bir mil- Bu adamlar hakiki birer şeki aile itibarıl~ irıy ~-:;;. 

zon miidafai hukuk cemiyeti ,, liyct asabiyeti, burada bazı idiler; rFakat Puntoculara Kaza merkdill ı...-7 
Bir Macerası bu heyecandan kolayca dön- şahsi hırs ve emeller bunları karşı Osmenlı idaresinin aciı. olmasına ratıo••., ~ 

------------------------ mlit idi. Müdafai hukuk cemi· Puntosculara karşı harekete kaldığı zama"da -kendi hars temas ve alik• oJt ~~ 
- 3 - YAZAN: ** yeti Puntos denilen Türkiyedne sevketmişti. itiraf lazımdır ki ve emellerine de hizmet burada lstanbul •0'"~J 

Bunlr omıuları111 insan- muti Gürcô köylerine ve hal ayrılmak istenilen geniş yer- bu çeteler, Puntoscuların ederek· bulukndTuklkarı yerle- konaklara, •Yo',.dJf lfr 
dan ••ymaz, Türk hOküme- kına kartı yaptıkları feci te- lerin Türk camiasında kal- sitemini takib etmiılerdir; re, oralarda i ür anasırına d te ~ 

gene iyı" hizmetler yapmış- şekil altın • 
tinin ı'andarmaıını Çarın Ka- cavlizler te•kil ediyordu. ması i,.in "Ok çal ı ,.mış. ve yani " dişe diş " esası üze- k ·d· ~~ 

... T T "' lardır. On ı ı. ijitsr: 
zağını karııladıkları ribi kar- Trabzon, Gireaon sahillerin- Milli Kurtuluş ile Trabzon rinde hareket etmi,lerdir. Sabit 0;1110~ ... tfCI· .. r~ 
tılarlardı ! den sonra, Ordu mıntakasın- ve havalisi de kurtulmuştur. işte mahud .. Topal Os- Haydudluk, cinayet erba- dıJ• ,,, 

-hından olmak ba•ka, milli kendisine . __ ,,..0 _,.. iP' 
Bunlarda, vergi vermemek 

Tilrk kanunlarını tanımablak 
gibi haller giStermeğe batla
mışlar, bunların tabit netice· 
si olarak tuhaf bir isyan 
haline girmitlerdi. 
· Bu is.yao halinin en çirkin 
aafbası. Girdi g6melerinin 
civar Tlrk, batta udak •• 

da da Türk halkı ve Gilr- Fakat bu şuurlu ve Milli man ağa ,, Gireaon havali- ... ı.....- ac..-
hizmet te tabii büsbiltün berhayat ou ._ .,.. 

ellerin kahır bir ekseriyetini faaJi•:etin tesisinden evvel, sinde, Soytarı oğlu lsmail de 1111•"" ~· 
J başkadır. mahsus 0 

• 
bu bir kaç kendini bilmez Puntosçulara karşı harekete Ordu civarında Pantoscula- _ 2 _ konağı vardı . _.- ~ 
GftrcilnOn ve Puntoıların ge,.mit bazı husosı kuvvetler rın zulüm şenaati öniinde d o Si ~· 

T Soytarı oğlu - Kasaba • ~ 
tecavüzleıi altında inleyib vardı. Bunlarda üç, beı kişi- zaruri oiarak çetelenne yeni lar bili iıti••• 
durmakta idi. nin şuursuz şeklinde, hakiki bir fealiyet cebhesi vermiş- *** Kazasının merkezinde ça-af giyerlebr~wa ~::..iıfJ 

Milli harekatın beniz bu- hedef ve maksadını bilmiye· lerdir. bulunduğum sırada Sabit .... •-:- .,,,. 
taraflarda baılamanı;ı aırada, rek yapbkları makabil çete- Gerek Osman ajanın, ı•· oğlu lımaiJ iıminde memle- kalın peçeler ,. 
ba vuiyet berine Puntoe· lerdir. rek 801~ ojitı lıaaailiıa ketiıa eırafmdan bir ıeaç l · 



' .A·Dr ....... , 

? 4'1orfinle 
~ Çıldıran 

~ S. Ferit eczacıbaşı 
~ Bütün Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan 
M her yerden seve seve aranılan İzmir kokuları hiç şüphesiz 

~ S. Ferit eczacıbaşı 
~ kolonya ve esanslarıdır. 
~ Bahar, Altındamlası, Dal-• 

~ ,. 

1 
1 

Adam 
" 'tr!,~za.n:ll'!K•A-R•A•N•Tlllll•N•A•L 1 

-8-

~'Ydi kaldırın 

~ ya, Yasemin, Ful, Mubab
~ betçiçeği, Unutmabeni, * Senio için, Manolya. 
~ ~ ........................ ~ ....... ~ 
~ Yeni çıkan kokular 
r;. Nergiz Nuvar, Revdor 
~ Ferit. 
~·" -----------
~ Yakında çıkacak kokular 

b 1 H ~ Krepjorjet, Leylak Blan un arı asa - ~ uıuunı 1111ıuu:11•1tıuuııu•uuı•:·:uıııu11ııu11n • ıı11111 ıu 
~ bu ınce ve yuksek eser-

D ln babası geldi ·i•.l ler tabii çiçeklerden istihsal 
8i, .. ~ edilmiştir. Benzer ve ya-

" '- gun g b ht şamdan kalma kafam hali oo •t"ltl .. ene sa a an [tj kın isimlere aldanmayınız. 
llJitıtı:ge akşamın mahmur· durulmamıştı. - S f • 
Sııf,, •ı;mıya çalışıyorduk. Şimdi ne halt edecektim. ~:~ • erit 
~rııi/' kurmuş ilk kadehle- Rakı sofrasını kaldırdık. rtj isim ve etiketine dikkat. 
fo" 

1 boşaltmıştık. Gramo- Üstümüze başımıza çeki dü- [+~ UMUM DEPOSU 
oyn k ' ~ 

Çaı,,o a bir meyane havası zen verdik .. Morfin tüplerini E:(f',...• .... l Hu··ku" m· et sırası şı·fa eczanesi 
'-ıorf· du, artık benim de bir ve iğnelerim sakladık .. ~ 
l. llJ ... 
~,L ıgnem vardı. ikimiz Ortalığı topladık, berşeyi ~·a~~ ~~~~~~~~~~~~~t;l~~~~~~art:& 
Y•rıy:'r .b~r tüp kmyor, yarı sakladık amma, ben kafamı ~ Ti •ık •ı •k ~ 
)cır ftrıngalarımıza çeki- bir bir türlü toplayamıyo· ~ l l l ~ 
çtki;t Zebiri vücudumuza rum .. Kendime mumkiin ol· ~ ~ 
tı11,d0tduk. işte tam bu duğu kadar tabii biı hal ver- E ı;, 
bti,Gka b~argaritin hemşiresi mek istiyordum, fakat ne ~ Biçki yurdu müessisi ~ 
•ııı1 ır teJaş)a oda kapı- mümkün... Gözlerim kısılı- ~ ~ 

b.•Çtı.. yor, başım dönüyordu .. Ya ~ Zehra Hasan r~ 
Olti b a 
....... fi ·~ başa görünce; rakı kokusu... ~ Talebe kaydında başlamıştır. Hiç dikiş bilmiyen ba· ~ 

~ .. lof adi bakayım çabuk H~rhalde oda Bodosakinin ,.~ yani., ra bir s 'nede çiçek yalı boya fosfor kabartma biç- ~ 
lkılb~:ı:~•dfalan kaldırın.. meyhanesi gibi kokuyordu.. ~ ki dikiş öğretilir ve Maariften musattak şahadetname ~ 
......_ N ır en şaşırdık.. Soğuk soğuk ter dökmeğe ~ verilir. Dikiç bilen bayanlara ayrıca hususi makas ders- ~ 
......_ f.f' ?ldu ne var? başladım.. Babam beni bu leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiştiri- ~ 

tııyOt •dı çabuk, hi!i otu- halde görürse ne yapacak· ~ lir. Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yurdun ~ 
......_~:uz.. bm.. En büyük korkum ba- ~ atelyesinde en müşkil pesentleri memnun edebilecek ~ 
......_ 8 •ar.. bamın verdiği paraları der· !.3 derecede sipariş dikiş kabul edilir ve hazır karyola ~ 
......_ l(~baıı geldi.. hal kesmesi idi.. I] takımları satahr. Daha fazla izahat istiyenler her zaman E 
"-d · lllıin.. Halbuki bu hayat büyük ~ yurda müracaat edebilirler. ~ 

'i~ ~ 111 telaşlar içinde idi. paraya ihtiyaç gösteriyordu. ~t!Jlt'l~~t;l~~~~t'tEr!lrl ~S..~E~~f!l~~~t;l~~ 
~f halindeydik.. Yeri- Margarit meteliksiz kalırsam ~~~~:Jt~.:l::Jt~~~~z~~~~~>t:Jt> ) °"; 
~ bile kıpırdanmıyor- her halde beni derhal kapı tC • 
... ~hı dışarı edecekti.. = D O K T O R ~ 
~: •trt ve hikiı.n bir Ben bunları düşünürken " '(· 

li düşünürken ~·merdivanlar kı- ~ A. Kemal T onay .. { 
~11 'Ydi kalkın.. Kaldırın cırdamağa, babamın ayak +( • \ 
1~'( Hasanın · babası sesleri duyulmıya başladı. ~ Bakteriyolog ve bulaşık, saJğın ~ 
'8 Yerimden f. rladım. Kendi~ tC hastalıklar mütehassısı )t 
' ~ •baın mı ? bir çeki düzen ve dim. M Basmabane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 
" N"'t.. Margarit önce neş'eli idi. tC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den Mo 
' .\ trede ? Benim,,..telaşımı görünce o da t( akşam saat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. )f 

g öst .~rir ki ! 

x 
- 011'1.AOı\N '-HllLlll - , 

GÖZLERİN ~1UHAFAZA~I~ANCAK 
« PERFA'" PUNKTUELL » 

Gözlük camlarile kabildir, • her: cios en şık ve sağlam 
gözlük çerçiveleri ve güneş gözlükleri fzmir Kemeralti 
Meserret oteli altında Nafız Göz gördıiren saat ve g6zl0k 
evinde bulursunuz. 

BÜTÜN TÜRKİYE HALKI 

•,o t 

Alameti farikası FlL'" BAŞI resminden ibaret olan ~ 

"Türk çamaşır çividi '' 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlali , 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaıır· • 
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileıtirir \re uıua 
müddet nescilerini :nuhafaza eder. ~· 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırla! . ~eyazlığını ka~~ib 
sarımtırak bir renk almaktadır. furk çamaıır ~Mi " 

.f 

' suyun dibine çökmez boya kuvveti piyasada satılan diier 
ECNEBİ MARKALI ve İSİMLİ çividlerden biakat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çividi ., bediyeliclilı. a 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He9 /IJJ 
diyeleri almak için çivi din sarılı olan kiğıdlarıadan 1 o ara 
dane getirmek kafid ir ve size derhal bir bilet verilecektir. :ı; 
Her türlü malümat ve hediyeler depomuzdan verilmekte Ye \ tlDC 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmekteCiir... ıpor 

9 Eylô.I Baharat Deposu 'Y~ 
Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat BuCI 

ediniz. Bütün Türki)·e kadınlarmın kullandığı yalnız, 1~ 

bir çivid vardır bu da şild 

"Türk çamaşır çivididir '' 1 

"'' -'=--, :-·-::.·-uv---- ~-- - · ----- C- 1 
' .\hğ1da.. şaştrd1. Telaşım ona da sira - U Müracaat ede~ hastalara yapılması lizımge!eo sair t( 

Şi:~~··· yet etmişti. t( tablilit ve mikroıkopik muayeneleri i:e vert mli basta· t ı 
;:- ~hahı buraya geliyor... Ayak sesleri kapıya kc!oğru t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ 

1 
1 

tal 
;J DOKTOR__~ 

PRl-IRİ IŞIK ~~'h"ot ... ··· yaklaştı. Kapının to mağı ;( sinde muntazaman yapılır. Tetefon: 4115 ~ 
"I b~ """uştum.. Babam büyük bir gurültü ile döndü. t( ~ 

'1r,, h,tdabat halinde gö - Kapı ardına kadar açı 1 dı. t<:W:~:W:~:Y:~:w=:w=~~=-=~PS:~Jf.:)J:~~~~~~~~'S)t 
t' a.rn harabdı.. Ak- ( Arkası var) Doktor 
'-lıhh. .:.-.!!!!!!!'!'!!!!!!"' •• "!!--~--!'"!"'- ~~~ 

İzmir Memleket Hastanesi Run~kf"n i\1i.ıt~ha.,~rsı 

Her ncl'i RONTKEN mı1ı:ycnclen 

" "okt ve eğlence Zengin Kişe M ş k • u J ~ş pahasına lzmir Fuarı milnasehetiyle e ev l ğur 
~ l) ltıe plaj Ve Tayyare p iyagosnun beşinci 1 lt } keşiJesine müşterilerine pi· l)ahiJi hastalıkla r rnü tclı assısı 

,tt'·i.>~ ... ,« ve Elektrik tedavileri. 

ı ~.~ür~'yeniiyen ve bilhassa RAŞİTİK çocuklara Ultr.> -\'j.,J, . 

• tatbik ve Rontken ile KEL tedavileri ppılır. 

, ),Scr~i Cl ~rında ! yangonun ikramiyelerinden, Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta la rını 
~ cklı dlllunasebetile [ 95 amortisinden maada ayrıca her sabah saat d .... :tuza kadar ve öğleden sonra birden 
Qt~ı·"'bnil b~·ni!' kenarında ikramiyeler, amortiler veri- itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

~t~" ) r,k~~uk Türkiya aile yor. Muayeoebane!i : Beyler sokağı bay Memdubun labrotu- • l b •ı l • 

~ lu ka.m yapmak ve Fuarda (34) numaralı pav- varı karşısında 36 numaralı muayenebanesinda. ıcen er ı ır 'lli> ~, llda 1 • • r l}'e Çeşmenin t d K ı d .., 
e..~~llJ'I şı bulunmıyan ılıca yona, zmir e emera tın a [ Akciğer, karaciğer, kan bastahkları kansızlık, ıayiflik, 11r 

-;:ı, •~nı tanımak mak- hükumet caddesinde karakol kalb hasta la klan, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J • '· • • , 
ttı'" ."e tnize ve caddeye yanında (49) numarada Zen- ~-~~?!EUa~S~0St!lari~ .Neş'enızı , hayatınızın zevkın.ı. sıhhatınızın 
)~ ~., t,~!ektirikle tenvir gin kişesine müracaat. ~ ~ daimi surette korunmasını temın edecek ancak 

~::tiil~,,1i\1~:,:~:~arı~~
0rk:~;- çı•ftl•k ~ TAYYARE si~eması TE~~~?N ~ y 0··ksel, !Kabadavı ve Billur ': ··~ J.. Kiralık ı ~ euGON ~ , l' lir• ayı müddetince ~ • 

i~, ~dl\ti Y• indirilmiştir. Bütün teşkilatı, hayvanları ~ Birinci büyük proğram ~ rak1lar1d1r • . _ 
"''• b11 f "eyadud eğlence ve hayvanların bir senelik ~ D, I c· L d ~ ----------- --

.... bild~:~~~~ kaçırılma- iaşesi. asri kümesleri ve ta- ~.~ ınar ı - ım 0° os ~ Zengı·n kı·şesı·· 
vnkları, 1150 dönüm arazisi Arasındaki heyecanlı maç ~' 

'~t. MODORYET A 'k. h f ' I' -)\~"'ilci S 15 dönüm bağr, 15 dönüm ~~ yrıce ı ı şa eser ı ım ~ l""tıt. 

"" h 
1111

f Mutabassıs bahçesi, hayvanat damları ~ 1 - ParİS hayatı ~ l·ür.k Hava Kurumu . .J ~~ ' uenı. Aı· üç odalı bir e\i olan ve lı- ~ ~ \1, 

til ~~~ ır 1 mirin 15 dakika haricinde , ~ Fransızca sözlü ve şarkılı ~ • J. Na On ~ ~ g ~ 
l '" Çı 0GLU ~ Makı Derly ve Conchita Montenegro .~ .- 11111.e 1 v~ ..... bulunan bu çiftlik kiralıktır. ' ~ ~ Zengin olmak istiyorsanız hiç duroialaı@.~c.nı 1~1·, enasü] hasta- Sütçülüğe, hayvan yetiştir- E 2 - Güldüren gözler ~ KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu s,ftie"lıjm~rdu tt : 

1 'r~ ~e e.l~ktrik meğe pek•nıüsait olan bu !!l Cbırley Temple (Şirley Templ) ~ ve hem de kendini•• hi•met etmiş,;' li!uot1jı.z. Mıı,te • re t 1 
~~it_ 8C:. avısı çiftlik için mal sahibi ortak ~ Büyüklerin küçüklerin sevdikleri altı yaşındaki yıldızın ~ kolaylık olmak üzere günde on ~ 9ı;lf~el 11U'Uf t • ~ 
~iı E,Uı •rıııci beyler 50• daha kabul eden. MOracaat ~ çok nefis bir filmi B sitle bilet satılır. Zengin kişesi Slrfo) y•••ndııl•i ADiii ·ı 
'-'ka,1._~ttıra Sineması Çarıamba ve Cuma günleri ~ FIATLAR: 30 40 50 KURUSTUR a etmeğe karar vermiştir. - .... o B ; _; Ci r .... 

l ~ f • No. : 55 saat beşte idarebanemize fl t;2 Adres: Hükumet caddesi:Jintr~ikl'•~ i~ad~ 
e 

011 
: 3479 yapılır. m SB~t!EB-Ettmtta ~ !!-: ~5qf ri.14iul D> 

~ pr;'" • ~ 9· 111 pı:"' • t? < .;· w 1 

~ g-""g. B i:i' f ~ere OQ. o '!!. -
O ~ • 111 C• N .-

'L 

ikinci 8eyler Sokak fırın karşısı No. 2:; r l'lrfun ~ ·. 1 ! 



- - -
19 Seneden beri 2özüne uykO 

~irmiyen bir adam 

ra.· si beyanatında 

- - . 
Rokfeller enstitüsü bu adamın başına bir 111ıl-

yon Fransız f ıranğı vererek satın aldı . 
Mesele, se1:1elerce uykusuz miş, fakat artık bu o-!ditl 

kalanlardan birinin macerası. de tamamile kaybetmiıtil_;.. 

Ba-'ıveJ ·ı · . l .d ce/;., . il ımız rana gı e-
üzüm piyaaa.sı 
nıarnen 111, =tstah
ıtçınının leh. :ae 

J. ~reene~ isminde Iİbr~il~e Biçarenin uykusuılu~ bi 
dogmuş bır adam, buyuk haline teair etmem•f ı' 
habde, yanı başında patlayan görünüyor. y alnıı gazleri '°' ~ tr .. k l k 

t .. ~e1r;::ı.~.-· ıuza ere er yapaca 
tedir. Bidaye .. 
n tahmin edi- f 
oltesioin 

aldığı şu haf-
Türlciye 

inô~ıü ı>elc 
tahtın .. • 
lamet I· 

+/re.ne gaze
muhabirinden 

batında Hariciye vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras refakat 
edecektir. 

1 son 
er neticesinde 
ca-

gı anlaııl-
bunun tes· . 
l:~ .,. 

• •orniya . ve 
ı rekolte tah-

tabminleria 
.uk etmiıtir~ 
ıatleriıı Yük-,. 
yetJe tabii 
incir rekol. 

Jdi henr 
tir. Buou1 
ıes~n 

iraz , 
bmiır 

I 

JZ 

Jla 
se-

da b a 
edi

.elnıiJel 

ııüm ve 
müsaid 

edeceğini 

günkü 
c1şlar 

gilnü Edirne kanıık 
ile lzmir kanşık takı

ıada maç yapılıyor. 
du - Altay ve Ege-

Buca fild maçtan da 
an oynanacak. 

• 13 de : Eg"'spor -
tild maçı: 
de : Altav - Altıoordu 
naçı: 

de: Edirne - lzmir ka
takımlar maçı: 

ıtbol ajanbğı karışık 
m için aıağıdaki futbol
n davet etmektedir. 

~ S. K. d. n Hilmi, lbra
ı, Melila, Asım, lımirspor
ı: lb.·abim, F eti, Zihni, 
ırallah, Adnan, Reşad, 

uer, "Boraovadan: 1. Rasim, 
~mirspordan: Rıza, Gözte
!dea: Mahmud,--Halid. 

FUAR 
Gelecek sene diğer 
1evtetler de gelecek 

ıar mllnasibetile şehri
e bulunan Türkofis reisi 

or Medet Alkın bugün 
ıraya dönecektir. Ofis 
fuarın daha mükümmel 

11 için gelecek yıl bud
daha fazla tahsisat ko-

"'"' · "elecek yıl Yugos-

,eri neşrediyor : 

B .. şvekiJi ismet 
yapanda İran payi-

ziyaret ededektir. 
oönüye Tahran seya· 

Türkiye - İran arasındaki 
siyasi münasebetler iktisadi 
bağlarla pençinleomektedir. 
İsmet lnönünün İran bükü-

.-ltatürk dün gece Festival 
balosuna 2ittler 

lstanbul, 3 - Festival heyeti tarafından Boğaz içindeki 
Beylerbeği sarayında güzel bir balo verildi. Atatürk gece 
baloyu •şereflendirdiler. 

Cumur reisimiz Festivale iştirak eden Yugoslav, Bulgar, 
Rumen ve Türk heyetlerinin milli kıyafetlerle danslarını 
seyrettiler. Ayrı ayrı hepsine iltifatta bulundu!ar. 

Alman - Leh hududunda üç 
kişi yaralandı 

Varşova 3 (A.A) - Lehistan budud mubafrıları !<rotes· 
kin yakınında Alman - Leh hududunu geçmeğe teşebbüs 
eden üç şahısı yaralamışlardır. 

Bunların maksadı hükumete karşı müba ele için lspanyol 
lejiyonuna gönülü kaydetmiştir. 

----------~----------------------.. -------------------------------~ 
Bu sene buiday mahsulü 

çok bereketli: 
Ziraat bankası umumi 

müdürü B. Kemal Zaim 
buğday işle. i hakkında 
ıu izahatı vermiştir: 

- Bu seneki buğday 

mahsulümüz bilhassa Orta 
Anadoluda çok iyi olmu~tur, 

Ziraat bankasının muba
yaa fiatlerinin henüz ilan 
edilmemesi, buğdayın döğüm 
zamanının gecikmesinden 
ileri gelmiştir. 

15 eyliilden sonra döğüm 
baılayacakhr. Zaten şimdi 
buğday fiatleri bankanın 

m'idahalesini icap ettirecek 
kadar düşmüş değildir. 

Döğüm zamanında biraz 
düşmesi ihtimali vardır. 

Maamafih dünya buğday 
fiatleri köylülerimizin ayağı

na getirilerek müstahsiJleri
mize daimi surette normal 
bir kazanç temin edilecektir. 

Ziraat bankası bunun için 
zamanında lazım gelen ted
birleri alacaktır. Bu ·seneki 
fiatlerin.iz gc!çen senekinden 
farklı olacaktır. 

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

8 i r ln2iliz genci aşka karşı 
Tedavi çaresi bulmuş 

Nat Merser isminde bir karar verdim. 
İngiliz genci fe\lkalade sev· Bu derde deea olarak da 
diği kızı elinden kaçırdığı 

içia büyük bir yeis ve nev
midiye düşmüş ve yavaş 

melankolik bir vaziyet al
mağa başlamıştır. 

Güniin birinde teessürünü 
yenmak için. bir çare bulmuş 
ve bunu gezttelerle şu suret
le ilin etmiştir: 

- Ben çıldırasıya sevdi
ğim bir kızı kaybettiğim için 
hastalandım. 

yurumeğe karar verdim. 
Şimdi ağustos 31 den iti

baren her güa 80 kilometre 
yol yürümek üzere Bri anya 
adasının etrafını dolaşacağım. 

Eğer aşk hastalığım bu do
Jeşma neticesinde tedavi e-

dilmemiş olursa daha şiddet
li hareket edeceğim Afrika· 
etrafını yürüyereç dolaşaca-
ğım. 

Meğer zavallı genç aşk 

Yeis ve mevmidi içinde hastalığından kurtulmak için 
eriyip gitmekte iken yürümekten başka çare bu-
bu aşk hastalığını yenmeğe , lamamış 

-~000000 

Sesi hakli:ın sesidir 
- Baştarafı 1 incider-

ik bir sıkıntı içindedir. Su bava kadar 
i bir ihtiyaç olduğu için halkı bu bunaltıcı 
Je susuzluktan kurtarmak lazımdır. Ayni 
varda abtesane de yoktur .. Şehri temiz tut
aaffünden kurtarmak için belediyemiz biç 
talraya bir abtestane yaptırmalıdır .. 
dıdır. Belediyemiz, bu mıntakayı sususluk
e bu civarda münasib bir yere bir de abte· 
Jır. 

tiyor. 

.~ SESi HAKKIN SESiDiR 

meti Başvekile Türkiye - Iran 
münasebetleri hakkında mü-

lakatlar yapacağı muhak
kaktır. Tahran seyahatinde 
Türk - Iran hudud işleri ve 
demiryollan meselesi görü
şülecektir. 

~lsoanya ihtilali 
- Baştarafı 1 incide -

kuvvetlerin umum kuman
dasını eline almıştır. 

bir tayyare bombasının yap· derece ufalmışbr. 
tığı tazyiki nesimi neticesin- ı · d·kkat _.,. 
d k

. şın şayanı ı .~ 

e ~ baygı~h.ktan ayıldığı Münihteki Rokfeller eotllps-
dakıkadan ıtıbaren uyuku _ld k k·kat td" 

k k b·ıı· · · o u tan sonra tet ı uyuma a ı ıyetinı kaybet- ti~ 
miş. Adamcağız uyukusuz mak üzere batını. e::kliflİ'' 
yaşamağa başlıyalr tam 00 satması husundakı .. ,.6' 
dokuz senedir. Greoes önce bn teklif• • tit· 

Gece yattığı :yataktan sa- detmiş, sonra kabul etlll•~ 
bahleyin, gözünü yummağa Enstitünün uykusuz •~ ...0-
hasret çekerek kalkan, Gre- başına verdiği bedel bır 
enes, bu on dokuz senelik yon Fransız frangıdır. " 
işken_c~ğ.i, hep g.ünün birinde Fakat acaba bu par• ;r. 

Sevil 3 - Malaga 'nın 
muhasaraya alınması hare
keti devam etmektedir. Ha
vadan ve karadan Malaga
nın bombardımanı devam 
etmektedir. 

kendısını tedavı edecek bir kusuz geçen gecen gecel 

~:i:!=oo=:1c::O~ 
'Tıraşçı ziyaretçilerden kurtol" 

Grenata valisi, Burhor 
hükümetine iltica etmiştir, 

Tokzo 3 - Tokyo'daki 
f spanya sefiri asilerin bay
rağını çekerek ayrıldığını 
ilin etmiştir. .,. 

• 
lneiliz kralı 

- Baştarafı 1 incide -
Oradan doğruca mezarlık

lara gidilerek Büyük Harpte 
bu ioparaklar üzer nde can 
verenlerin mezarlarına çelenk- 1 

ler konulmuştur. 

Sa Majeste gördüğü sıcak 
kabulden dolayı memnuniyet 
izhar etmiş, öğle yemeğini 

yatında yemiştir. Nahlin y"tı 
yamı sabah (bu sabah) Dol
mabahçe sarayı önünde de
mirJiyecektir. 

Sa Majeste sekizinci Edvad 
buradan Dolmabahçe rıhtı
mına çıkacaklar v~ Cumur 
başkaoımız tarafından karşı· 
la naca k.lardır. 

Londra 3 - Royter ajan
sının lstanbul muhabiri bil-

marı ın çaresi de bulundu 
Yazıhanenizde, yahut ma- ı suretle adaleleri ağrır ~ 

v d ·yare gazanız a çalışırken gelip rahatsız olur. Fakat 11 ed" 
uzun boylu oturarak sizi ra- çi, bu rahatsızlığın ° .,,r 
hatsız eden ziyaretçilerden ileri geldiğinin farkıo• 
sıkılmamanız kabil midir? maz. I" 
~~!I~ ziyaretçileri kabul et- Şikago'da bir bilrO il:.. 
tıgınıı zaman oturtmak için dürü, bu çeşid ziyaretÇ ,ıj 
hususi bir sandaJya yaptıra- vaktini israf etmesioe. 

111 
, .. 

bilirsiniz. Böyle bir sandal- olabilmek için böyle bit ,. it' 
yanın ön ayakları, arka ayak- dalye yaptırmış ve b• s'" 
larındao kısa kesilir. Bunun sonunda boıuna ıeçe~ ... 
üzerine oturan ziyeretçi da- manlarının yüzde • 
ıma öne doğru kayar, bu azaldığını görmOıt~ 

00 • 

Neye Sulh bahç!'!-
aülmezmic ? Amerikada ber •• 8'" 
.._ Y rip haberler gelmeı Y~·:~ 
Meşhur Amerikan kahra- -n el iP' zı da harikaten a-1 • _ .. ...., 

mana Vaşington, gençliğinde ler geliyor . .işte 115al ~; .. 
neşeli ve güler yüzlü bir gOS .. 
adam olduğu halde Cumur esi,, haberi de bu 
reisi olduktan s~ora kendi- ber)erden bıriıidir. ık•dl"' 
sinin güldüğü pek az görül Birleşik Ameri~• b ti, ı" 
müştür. Yirmi sene kadar ti ile Meksika bllkilıD;., .,. .. 
süren bu halin sebebi şudur: yet mühim ve bnyük ~ 
Vaşington diş ağrısından ziyi iki de\let budol.aJi" 
fena halete istirap çekiyordu. müşterek bir park . ıercli'· 
Nihayet bunu bertaraf e<le- koymağı karar verm•t. ofO' 

diriyor: bilmek için ağrıyan dişlerini Sulh parkı için ta~•if,.tbi" 
Sa Majeste Kral Edvaıdı çektirdi ve bunun yerine nan a· azinin mesh•• ı11giS-

hamil bulunan Nahlin yah 1 gümüşten takma diş yaptır- yeşi bir buçuk milY011

80 
_J" 

f ugiliz muh·iplerile birlikte ' dı. Dişçi bunları o kadar d d r y- -

Ç kk 
, mili murabbaın a 1 ·A-erilı"' 

ana a eye geldi. Türk fena yapmı•tı ki gülmek için ı 'k rsl6" ı.ı ft · " km yarısı ber cf' r•~' 
muhribinden top atılarak 

1 
ağL1oı açınca bu dişler dü- yarısı da Meksika toP 

selamlandı. Atatürk adına şüyordu. Bu enditıe Vatıing- kb ..ıı " " dahilinde olaca r. _ ... ;,,.-
olarak Gen~ral Fahreddin tonu gülmekten çekınmeğe 1111••" bİ' 
Altay . tar ... fmdan istikbal mecbur etmiş, nihayet gene· Sulhun kararlaştı~edeo\,, .. 
ed idi. Seddülbahirde İngı'lı'z ralde bu bir itiyad olarak hundan gözel ..,e tJet H--kaoıe - ·-~· 
harb mezarlığını ve harabe- kalmıştır. usul olamaz. u ,ıabP".J. 
leri ziyaret etti. İstanbulda Bugün dişçilik eo fazla dut arının korkuoÇ . e "6?~ 

b. · yerıll ır 
Atatürkün şerefine testib Amerikada ilerlediğine göre sügülerle tes ıtı · ~·pi 
1 1 V · t d- g"zel sulh babçelert ! , 

0 uanan yarışlarda hazır bu- genera aşıng onun unya· ı: ıur ,tt 
nacaktır. Kral Viyana tariki ya erken gelmiş olmasına ne kadar güzel 

0 
,.,tel ,-

ile Loneraya dönecektir. acımak lazım. Eğer şu son Ve acaba arsız ç;,., fi:,-
Bu

•• yu•• k yarım uır içinde gelmiş ol· mız beleye parklarıo gibİı t 
saydı tarihe güler yüzlü bir ve çiçek çaldıkl•i: ııar-~? 

Manevralar adam olarak geçecekti, de- devletler de böY :,ıer ""/ 
mek. • lere teşebbüs etıııe~ 

Paris 4 - General Riç, 
Fransız ordusunun büyük 
manevralarında hazır bulun
muş ve Fransız - Leh dost
luğu etrafında beyanatta bu
lunmuştur. Büyük manevra 
muvaff akiyetle neticelenmiş
tir. 

Mal' ar başve
kili Mü1.ıihte 
Potapeşte 3 (Özel) - Ma· 

car başvekili Gömböş bugün 
tayyare ile Münib yakınında 
bir sanotöryoma gidecektir. 
Baıvekil milli rnildafaa ba· 
kanhiından ayrılmııtır. 

~- =™--==-=-~ . ·~e 
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