
# ~ "••iate buluuan Al· 
f ~habtan buradaki bir 

~-~"' gelen bir mektub
l~ b töyle yazıyor: 
~ ... /• geleli dört aya ya

l•lllan oluyor. Gel
Q l ~ f~d IÜnlerde Fransır. 

~'trasyonu federas· 
# ~ hakkımdaki bon-

"-•kıikasını istemiıtir. 
adar gönderilmedi-

ğinden nizami bir oyuncu 
vaziyetini iktisap edemedim. 
Hatta bu yüzden bi• çok 
maçlara bilhassa lik maçla· 
rına giremiyorum. Ve bu su
retle lkulübüm benden bek
lediği faydayı alamıyor de
mektedir. 

Geçen hafta bana Vahab· 
tan gelen bir mektubta 
Rasing kulübünün federas· 
yonumuza telgrafla müraca
at ederek hakkıoda istenilen 
vesikanın biran evvel gön· 
derilmesi için ricada bulun· 
muıtur. Son gelen mektubun
dan anlaşılıyor ki müteaddid 
müracaatlar semeresiz kal-
mıştır. 

Dün akşam lstanbuldan 
gelen "Top,, spor mecmua
sında bu hadise hakkında 
bir yazı vardı. Yazı Vaha
bındır. Ezcümle diyor ki: Fe
derasyon bu vesikayı bir an 
evvel göndersin bununla an
cak nizami oyuncu olabili-. 
rım.,. 

Bu yazı altında Top şu 
- Sonu 4 üncüde -

.( So\ryet Rusiada yeniden 
, }~~Ühim tevkifler yanıldı 

\ ~ edilenl~r arasın 
illan velsviçreli

~b ler var 
~ ~L ~,~ 1 l ( Ôzel) - Sov· t??ttt 6nıeti, Moskovada 
~~~·bulunan bir faıist 

'' 
1 meydana çıkar

lebeke mensuplarını 
:!kittir. Tevkif edi

' Çok olup, bunlann 
\ı. Alınan ve lsviçre-

~"-ltif 
•t kiltle halinde ya-
' STALIN 

Sahib, Neıriyat Amiri ve 
Bqmuhuriri 

esi 
SIRRI SANLI 

idarehane: lzmirde Birinci 
Beyler Sokağında 

(Halkın Seai) Matbaasında 
Baıılmııhr SES 1 Dil R 

Geçmiyen yuı geri verilmu ..... ~~~~~~~~~-
!Piyango Şanlı donanmamız Pazartesi 

2ünü Maltaya hareket ediyor 
Dün cekilen denizaltı ı2emileri de ~idecek 

KAZIM ÖZALP 

numaralar 
latanbul 11 - Tayyare 

piyangusunun keıidesi, bu
gün Halkevinde merasimle 
baılamıştır. 

944 Numara 
15000 lira 

9260 Numara 
12000 lira 

3150 34838 

Bu hesabla asker olmıyacak 
kadın kalmıyacaktır ! 

----' ·-------
. - Duydun mu kadınlar da altmıı yaıına kadar asker 

olacaklarmıı .. 
- iyi ki biz kırkına benOı baıbk, yoksa bu ıereftea 

mabrwD kala~. .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------0000 .. 
YAZIKTIR •• GUNAHTIR ••• 

Çürük ayakkabı satanlar ıid
detle cezalandırılmalıdırlar 
Be. Ôz. imzalı bir mektubta: 
- (Bundan bir hafta evvel almış olduğumuz bir çift is-

karpin, deri yerine baıka bir madde konulmak yiıbden 
giyildiğinin daha birinci günü üç yerinden yırtılmııbr. 

iskarpini aldığımız yere gittik, mağazayı idare •• ~~ 
bunu gösterdik, fakat kendilerini bu hataDID tamın cibetiH 
imale edemedik. Bir kunduranın bir giinde parçalaamua 
için ne kadar adi malzeme ile yapılması lazım relecejiai 
takdir edebilirsiniz. 

Bizler gibi nihayet aldıtımız ücret ve maaıla ge~nenlerie 
bütçelerimize koyduğumuz bir kundra parasının bır ıtlade 
mahvolması büyük bir zarardır. Ve bu hal esnaflık ıerefiae 
yakışmadığı gibi bizleri feci surette aldatmak demek ol•a· 
ğuda aıikirdır. Zararlarımızın ve aldadılmakhğımızın deYUU 
da doğru olmadığından bu hususa alakadarların yük•ek 
nazarı dikkatlerini celbederseniz memleket namına faydab 
bir iş yapmıı olursunuz .. ,, Denilmektedir. 

Bu mektubu hayretle okuduk. Bugün en adi bir çora~ 
bile hiçolmazsa bir haftadan fazla dayanır. Demek oluyor ki, 
ayakkabıcılar içinde çürük malzeme kullananlar, hileklrlar 
var. 

Bu çürük ayakkabılar hakkında Istan.bul gazeteleri de 
günlerce neşriyat yapmıılardır. Çürük malzeme ile yaphk
ları ayakkabıları sağlam ayakkabı diye satan bu bilekirlarla 
halk mücadele edilmesini istiyor: 

Biz de diyoruz ki; yerli mala karşı suikast yapan bu 
adamlar en ağır cezalarla ve şiddetle cezaiandırılmalıdırlar •• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
il 



...... 2 c ...._ .... t 12 Udllf1 .r.,,ı.4~ 

~---------------llİlll-------------·------------------------------------------------------------------------------------------------------~ .... ~ ....................... -i ESKi BiR HARB HATtRASI ,' 

jAhretten telgraf 
-3-

Baldızile evlenen adam 
-----------------------------~-----~------------------"'!---

Bir hafta karısında bir hafta baldızın da 

DUNYADA 
NELER 

OLUYOR1 
Mazlum esaretten sağlam ve kalırmış •• iki hemşire de kocalarımız birbirine Kuyruklu ve kuyruksid 

zinde avdet etti ne kadar benzivor diye hayret içinde imi·l~r atlar 
K d b 1 ·ı Y I~ ransada Notat~ 

en isini ir türlü yanız etti er. Romanyaaın maruf tilccar - ita, diyor, kız kardeşin latıyor. 1.1111 yalılar gayet ~· 
ıörmeğe muvaffak olama• O akıam Mazlum arkadaı· ve zenginlerinden Lippon nasıl bir kızdır. Benim ev- Aradan bir sene geçiyor. ld ki h i ioll 
dım. Giderken benimle ve- larile kahveye çıkmıştı, ben K .>rber kendi karısı vasıta- lenmek iıtiyen bir dostum iki kız kardeş saadetlerini :ıe;p a;:k v~o~~dur.:,. iti! 
dalaşmadı, adeta darp de avdeti bekliyordum. Bir- sile baldızile evlenmiştir. Ve var. Zengı'n bir adamdır. birbirlerine anlabyorlar ve b h 1 ·ı -h t buJıilllf" 

'tti O b - k ,den kapı ll'alındı. Mu"rv•t u uy arı e şo re u~ 11 · n eş gun sonra ay· T ~ bu evJenme meselesine ta- Kendisi bakkmda her türlü ikisi de kocalarının birbirine I d 1 b b' delJll" 
makamla Sami Rumelinden koQub açtı, fakat açmaıile • ar ır. şte unun ır .-.1111 

., vassut eden karısı bu iti iyi teminat verebilirim Acaba benzediğini hayretle görüyor- N d' d ttakl...,... 
aeldiler. Fakat bir ay sonra kaçması bir oldu. Hepimiz orman ıya • 0 Llıf 
• bilmiyerek yapmıştır. evlenmek ister mi? lar ve buna da ayrıca mem- hayvan otlatmanın fiatl ~ 
Samiyi cepheye götürdüler. şaşırmış, gelenin kim oldu- Yukarda ismi geçen Lip· - Ne iyi aClamsın Korber, nun oluyorlar. B afta 
Ben hem Mazlumun, hem de junu merakla bekliyorduk. pon Korber bir gün gazete- diyor, sana minnettarlığım Bir gün ita kocasının mu- yl aftdada kyaz~ıdır. u,~ldlcl• 
Saml'nı'n ızbrabını çekiyor, Ben kartımda Samiyi görün· d k ar a e serıya şa lere bir ilin vererek evlen- aı tıyor bu senin arkadaşının ta dan fazla ıeyahatte al- 1 1 d f .. uı:-
h · ölil h b l · · ,,.e ıaıırdım, meg" er Samı' i in ara tesa il eauu· er ıanıye m a er erını - mek istediğini bildiriyor. Ya- ismi acaba nedir? dığından kuşkulanarak po· tıOI" 
bekliyordum. .ölmemiş, esir düşmüı, esir· kıtıklı bir adam olan tücca· Korber bu suale karşı: lise haber veriyor. Evine "Atlarınızı burada ig• ,etıf• 

Seferberlik iJin edilir edil · lerin iadesi üzerine avdet ra zevce olmak istiyeo bir· - Orel Ttoya diye cevab döndüğü zaman kız kardeşi Kısa kuyruklu atlar .ri\dclt 
mez. Samillİll Çnakkalede etmişti. Kainvalidem teessü- çok genç kızlar kendisine veriyor ve ilive ediyor: Mariadan bir mektup alıyor. uzun kuyruklu atlar •--
ıehadet haberi geldi. Bu ha· ründen bayıldı. Bu dakikada mektup yazıyorlar. Korber - Kız kardeşine sen de Onun başma da ayni bal yirmi sent.,, . er 
ber ıüpbeıiz beni çok müte- Mazlumda geldi. Zavalh oda bütlin resimleri tetkik ettik· bir mektub yaz. Kendisini gelmiş, onun da kocası seya· Bu ilin bir gün bır 1 

t.lf 
esssir etti. Bu fedakar ada· şaşırmıştı, o zaman kendisine ten sonra içlerinden birinde ziyarete gelecek olan Oıel hate çıkarak mutaddan faz· yahın garibine gitmiş •'t#'.. 
ma karşı çok minnettardım. maziyi anlattım. Samiyede karar kılıyor. Ttoya'yı iyi karşılasın ve bu la, dışarda • kalmış ve ne çiftçiye izah etmesini ası-' 
Ç k d b M 1 •imdi Mazlum ile evlenmek fırsatı ka•ırmasın. telgraf çekmiQ, ne de mek- lemiş. Hayretle ıu 1 

o geçme en ay az u- 7 Kızm 400,000 ley draho- " " d' ı · 
mun da ADaf.rtalard. bir üzere oldug" umu söyledim. ... tup yazmıQ. ın emış: b' 1t ması var ve ıailesi de Tran- " r 
aece hücumunda kaybold8.ı... -O zaten duvağımdan anla· Aradan, daha bir hafta Polis şikayet üzerine der- - Kısa kuyruklu 1 

..... 
• ... silyanyanın bir kas~asında 1 fı•...,.... 
haberi aeldi. Evimiz bir ma· mııtı derhal beni tatlik etti. geçmeden ta hemşiresi hal araştırmağa başlıyor ve daima sinekler tara - -~ 

• çift çubuk sahibidir. ı....-:-
temhaneye d&nmllıtü. Benim Ve Mazluma emaneti teslim Maria'dan bir mektub alıyor. bir kaç gün sonra kaybolan izaç edilir. kuyruğu 0 -_ .. k 

ita, Korber 'in daveti üze· k lı......-
için hayat bitmiıti İki sev· için bu oyunu oynadığını Maria, Orel Troya ile evlen- Korberin izini başka bir şe· ğıodan sinekleri ovı _.,,_~ 

rine Bükreşe geliyor. Birbir- k ..,..-
ailim birden l>enim için öl- söyledi. ,. diğini ve çok mes'ud oldu· birde zengin bir adamın kı- için başını kaldırma _. 
• lerile görüttükte ıonra lb ki 11•-müştü. Mazlum, ben, Sami, kain- ğunu, ancak kocasının tüc- zile evlenmek üzere iken buriyetindedir. Ha u ı.-'" 

evleniyorlar .. Günler geçtikce l l k k b nı .~ 
Nihayet bir gün Kayma- validem, hepimizde saadet- karı kocanın birbirlerine car olması hasebile tıpkı ta- buluyor ve tanm kocası uyru lu at hiç ~~· ti•'*" 

k d - 1 · · b ten çıldırıı. orduk. Bundan nın kocası gibi işleri için K orber ile Marianın kocası dırmadan kuyruğu ı e ~ am a goz erını ayata , karşı besledikleri muhabbet b• ,.. 
yumdu. Sefalet meı'um çeh· sonra benim için çok mes· artıyor. Korber karısının bir kendi yanından ayrılmak Orel Troyanm aynı adam leri kovalıyabil~ ve d jl jfifl 

~~:n::~ıt~~:::!7:ı~: :d;:n:;:::::~~~~:·~~; ~:E~:i:~~:::~~o~~~::; ~fe~ E:~ ~7~~~~-E~:~.~ 
haber evımızı saadetlere tamamen unu~ulmuştu. L k 1 d b · • b b kısa kuyruklu at için ~-(A k ) dönüyorlar. Korber tüçcar ondra ya ın arın a ir Anası ıçın a asını kuyaukluya verdiği par•" .... 
ıarğetti. Bay Mazlumdan al· r ası var olduğu için ıık sık seyahat- adacık var. Bu adacıkta uzun öldürdü ! dar vermeyi katiyen • 
dığımız bir telgral sanki bi· )ere çıkıyor ve karısından bir senelerdenberi, beş cins· ka· etmez. 

AJ. 1 b b M ••jel ld Ebe beyin muhabbeti çok ze .,..-retten ge en ir ayat u e açı 1 hafta, OD beş g&n uzili: ka· rınca yaııyor. Bu karıncalar, büyük bir muhabbettir. Bir 
lıab4ti gibi ıeldi. Hepimiz lıyor, avdet ettiji zaman. uzua yıllardır, kendi hali~- ana, bir baba, bir ç .. cuk 
bir ğm sibi Galata rıhtı· açıldı hasretle kansına .sokuluyor. rinde yaşıyorlar. Bir cinsin arasındaki muhabbet kadar Kurnaz a\'o-

••• 

mm koıtuk, hayatından kati Ve ikisi de birbirlerinin yok· işine öteki cinsi karışmıyor. kuvvetli bir sevği olamaz. bl 
llmif ettiğimiz zabiti karıı· lkiçeşmeJik Uzunyol cad· lulilarıadan .bliylik tee11tlr Derken gilalerden birgiln Fakat son hafta Avrupa katın beS8 

..ı-. .. - h · · J" desinde (Halilefendi) hamamı aA mız ... gorunce epımız çı gın duyduklarını her vesilede - inıaalarca anlatılması im- gazeteleri bize bu yolda en 
'b' ... 1 t k V · k açıldı. Evveldenberi nezafeti b Londranın kaıap .... -.. gı ı v muş u · apurun ıs e- ifade ediyorlar. ,. klnsız bir ıebepten • u bilyük tezadı bildirmiıtir. ul . ..., 

1 k d d .. ve taharetile nam almıı ı. biri komşusu b ~· eyo yanqır en uy a~m Korber, gene böyle bir baıka başka cins karıncalar Annesi için bir bıtba, öz ' .. ~ ... 
heyecaaı bir daha hayatımda olduğu gibi bu kere daha kaç bafta süren bir uyahat· arasında barb patbyor ! evlid tarafından öldürül- avukata yolda 
yaı•adım. vasi bir tekilde gerek su ten döndükten sonra kar11ına: Karıncalar, kıyasıya birbi· müştür. , •okulmuş ve: bit 

Mazlum eıaretten ıailam bolluğu ve gerekse havlu rine hücüm edip öldürüyor· Fransanın Motre şehrinde - Üstadım deoaif.. ,. 
Ye ltılde avdet etti. O da temizliği ve hadem~lerin • •• • lar. sarhoş bir baba olan Rose köpek koca bir but pi ı 
beni kocası ölmüş bir dul fevkalide olarak tefriş edil· K ıraJık tutüıt Harb &yle fiddetleniyor ki isminde birisi, elinde silih yapayım ? 
kadm diye tanıyor, fakat mit olduğu gibi muhterem tarlaları nihayet insanlar mlldahaleye zevcesi üzerine yörümüı bu Avukat: fi 
eıki lfıklDI unutmadığını bay ve bayanların memnun mücbur kalıyorlar, harbı hali gören on iki yaşında ki - Sahibini tahkik:;, 
hiıudiyordu. Bir gün bana kalacağını kat'iyetle temin Bornovanın ManiUr oğlu durdurup karıncaları ayın- çocuğuda tabanca ile ateş birfatura ı&nder •• plP"' 
ihanetime karşı bili beni edm. Bir defacık olsun teı- mevkiinde bayan Ülfet Zeki- yorlar. Ayn mıatP.kalara g6n· ,.,...e~e!e~ -~~~~sı~l-~~~üş~. ali demif. ~ 
sevdiğini itiraf etti. Ve tek· rif buyuracak nıüşterilerimin ye aid siirülmüş ve süriilme· deriyorlar. nesini kaybederek dördüncü Ertesi g6n, fatura 1 ~ 
rar izdivac teklif etti. Vali- görebileceklerini arzeylerim. mit tütiln tarlaları kiralıktır. Delilik yalnız ioaanla1a b&s kattan &fağıya yuvarlanmıf.. gelmiş, meğerse hafi; tf 
desi ilk önce oğlunun bir Sabahleyin saat 5 den 11 Elli dönüm tarla kiralıyacak bir fey değil t... Fakat herif kaderli imiı. katın kiSpeği imiş. ' 'it 
dul kamala, bir besleme ile re kadar erkeklere 11 den ı olanların emrine bir de kigir K d• •b• Çünkü aşağıda sık yapraklı sap beı tilin ytiyorJO~ 
izdivacına muhalefet etti. akşama kadar kadanlara. dam ve fidan için göbre ve e 1 gı ı... bir ağactn üzerine düşdüğü vukat faturayı aloııt; ~ 
Fakat otlwıun ricasına daya· Erkeklere duhuliye 20 ka- örtülük ıaz verilecektir. Pa· ltalyada 13 yaşlarında At· için, taşlar üzerine sukutun - İttiıare ücreti ~ 
namadı, kabul etti. Nikah- ruı kadınlara 15 kuruştur: zar, Çarıamba, Perıemba tiJo isminde bir nakkaf, bir verdiği korkunç ağırlıkla dOt 8 peni isterim demit Y' ~ 
landı.k, ben blll Mazluma Pazar gllaü yalnız baylara gilnleri sabahları bayan IUfe· glln oturmakta olduğu •aire· memiş ve bir kedi gibi düı· cu ile alacağı mahtOP 11 'I' 
hiçbir şey itiraf etmiyordum. mahsustur. Müsteciri tin Mansur oğlundaki çiftlik nin pençeresini boyamak is- tüğü yerden sağ ve salim ten sonra 1 ıiling 8 pe 
Beni telleyib pullayıb gelin HASAN binasına milracaat etm~lidir. temiı •e bir aralık muvaze· olarak: kalkmıştır 1 alacaklı çıkmış . .;:::...:.:.~~__;;_.::_._:_ ________________________________________________________________________ -:-:_fi"' 

Enver paşa-1 

nın casusu 
- 24- YAZAN:** 

Otto Kontese çok tutkundu 
- Mektuplar 37 dir. Bun• 

lann onbeıi henüz şifre ha· 
lindedir. 

- Siz bualar1 gördtınüz 
mi? 

- Hayır. 

-Şu halde ben bu kopya· 
ları görmek mecburiyetinde· 
yim. 

- Pekala .. Yalnız bir 
şartla. 

- Ne gibi şarhnız var? 
- Kopyalan okuduktan 

sonra gene 
ceksiniz. 

- Olur! 

bana iade ede· 

- Şu halde ıizi yeni bir 
doıtla tanıtbracaiım. Hari-

ciyedeki imparatorluk kale- havale ediyorum! Tavsiyesin- Jice: ***• Kont Randa' b idi! 
mi direktörü kont Landver- de bulundu. - iş çok yolunda. Siz diği kartta şunlar >'1(1,-~ 
ken ile. ***• her yerde olduğu gibi, kontesle kur yapmakta de· "Kontes *** ile ~· 

hakiki bir Osmanlı şehzadesi vam ediniz. Ottonuo iyice şehzadesinin arasını bO~ *** 
*** nın kararı aşikardı: 

Mektupların kopyalarını elde 
edince soluğu lstanbulda ala
caktı. 

Perde arası tiyatronun te· 
neffüs salonunda ***ı yine 
kont randevu ıayaıinde Oto· 
nun amca11 ·yıpi Ka,..ri 
Vilbelmin akıl hocası ve En
ver paşanın çok samimi 
dostu· ile tanıştı. 

Oto, bu kontu seviyordu. 
Kont Randav *** ya: 
- Oto kontese çok tut

kundu, ve benim fikrimce, 
sarayın altın anahtarı da bu 
kadındır.. lıi zekivetinize 

zanaiyle fevkalade surette zivanadan çıkması lizımdır. şartile kont Raadave 1•-' 
F angenhaymın gizli do• ~ kabul edildi. Esasen genç işimiz böyle İcab ettiriyor! 

ve yakışıklı bir Türk genci dedi. göstereceğim." i _. ~ wk 
***, bu kadar ıer r 

idi. Tahsil ve terbiyesi cid· ***, Kont Randav'ın bu dO 
k fakiyet beklemiyor 

den yükse ti. i•teki maharet ve kabiliye· __Jj' 
:r rusu. 1""" 

Kenteı o kadar iyi idare tine adamakıllı inanmıt idi. _ iyi •• Şimdi 11e f' ,. 
etti ki, iki otomobil ile Prus• Bunun için hiç bir itirafa .. .-. il" 

gız. 1ıoot~· 
ya muhteıem kulübüne git· lüzum görmedi; Kontes ile - ilk it olarak ,.,,-,d~:~ 
tikleri vakit ***• genç kon· kur yapmakta devam etti. aranızın bozulması l.ri\ıel .,... 
tesi çoktan kazanmıştı. Kont Randav ile prens **'*, kontesi çok •-, ,ı'-

Kulübte çok geniı bir mik· Otto bir müddet ortadan muştu. Alman ıar•Y.10,~ 
yasta eğlence baıladı. Yüz kaybolmaılardı. sub ve bir Dokalık • ~ -
binler üzerine kumar oynandı. *** , Kultıbten çakacağı nın çok güzel .'e I~ t/I 

Fakat prens Oto kıskanç· sırada Kont Randav'ı gördil: konteıinden biç ol~~-
lık hareketleri göstermiye - Ne haber? Diye sordu. gece gam almak 
başladı. - Haberler çok iyi. Şu Bunun için: wif) 

Kont Randav, *** ve giz- kartı okuyunuz!.. (Ark ... 

Şevrole veOidsmobil herparç aeentesinde.bulıın 
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~LERiN~~IUHAF1\ZASI ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL n 

kt t~lllfarile l<abildir, her cins en şık ve sağlam 
Çı•eleri ve giineş gözliikleri fzmir kemeraltı 

......_'teli altinda Nafız Gözg&r<füren saat ve gözlük 

... ""'"'-naz. 
~~···~~~~~~~,_ 

lftJSEYIN KAYIN ~ 
~arif, temiz, ucuz mobilye evi ! 

le Ye yatak odalan fevkalade kurulanmıı ! 
Jt.. kerestelerden yapılır i 
~telif ölçü üzerine siparişier kabul edilir. n 

Şekercilerde numara 2o i 
~~~~a;t:a .. Jı::::t;:ıl~~kt::&C:tS-=-=-,/; 

' ~ kahvecilerine müjde 
~tttenberi piyasada bulamadığınız kahveler için 
' Yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisknvits:: Piyuaya çıkardık. Sayın lzmir balkının rağbe

Bebe ve Baıar marka Paket Biıknvitleri güzel 
eıa iyi biıküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım 3eri : iki çeşmelik caddesi asmalı 
• mescit cami karşısında 17 4No,da 

Dervim Bisküvit yapım yeri: 
lsmail Atamer. 

DOKTOR 
A. Kemal Tonay 

&akteriyolog ve bulaşık, salğın 
hastalıklar mütehassısı 

k....,. ey Ye maayeaehaneıinde aabab saat 8 den 
~--._t 6 ya kadar hastalannı kabul t der. 
~ --t eden hutalua yapılmuı lizımgeleıı aair 

)\ te ınikroıkopik muayeneleri ile veremli huta- ~ 
.!'1-aaına cevaz iÖrülea Pnomotorakı muayene- '2 

""1'tll~1a~t.za~:Sm~auidvea~ı~lırmc.Qf:~R~*T~el~e~fioD~: 4115 M ,, ~~;c 

'l~rem müşteri
~~n :dikkatine 

ıe:ıı ıon modaya muvafık, 
lı iz ve ıık yaptırmak ist~r 

;fı. llde fımirde Alipaşa cad 
a' karıııında ( 31 ) No. da 
F· ASRI) Elbiıe fabrikasına 

lartlar gayet ehven olup 
te Alber Baruh~) kamaılanma en iyiıinden 2;! 

3 provalı 24 liradır. 
• S!.,:UJA'ki bir provalı 12 lira 2 provalı nezaket 
~ri ına,~etilenmhe bu fıraah kaçQ'.ı;nçıuannı 

ı, . SADmZA:DE BIRAf>!RLElt 

ECZACI BAŞI 

SÜLEYMAN FERiT 

HUSUSi 

Şifa Balık Y a2ı 
Etiketine dikkat ediniz. Bu etiket temizlik ve 

safiyetin garaııtisidir 

TERZi mehme't Z"ki 
Kemeraltında Hükümet karşisında numara 24 

Hiç bir 1erde şubesi voktur 

... 

12 ikinci Tteırin 

Cbarles Boyer, Danielle Darrieuks ve diğer yüksek 
Fransız artistlerinin yaratıp sinema aleminde hediye 

ettikleri bir san'at abidesi 
AYRICA: 

~tiki (Canlı karikatürler) ve Paramunt 
dünya havadisleri 

FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

SEANS SAA TLARI 

1 m 
m 
R 

m 
~ 
E 

Seans saatleri : Hergün 15 • 17 - 19 - 21,15. Cumar- t;1 
tesi ve pazar günleri 13te ilave seans m 

BEŞ DAKİKADA 
Tanesi beş kuruş 

Fotoğrafınızı çektirmek istiyorsanız Kemeralhnda hükômet 
karşısında 34 numaradaki 

Türk f otoğrafhanesine 
' Müracaat ediniz, =şten, sür'atten ve bu ucuzluktan çok 

memnun kalacaksınız ... 

Foto Süleynıan ve Kadri 
~~ 

.o;~nr;;;;ı;hAii ır-Gü~i:-J 
KAMÇI O\:iLU P!Elb' b · 

C
· ı T _ 1 h t \1 ıse oya ve tenuz-
ı t ve enasu as a- ı l . 1' 
lıkları ve elektrik eme evı i 

tedavisi ~~r nevi kostumlar, par-

1 . s· . . b 1 dısuler, P.altolar, ıapka· 
zmır - ırıncı ey er so- '1 l . ki' - l'. la • 
kağı Elhamra Sineması ~ ar ıpe .. 1 y~n u rop r ıon 
arkasında No. : 55 derece ıtına ıle buharla te-

Telefon : 3479 ~ mizlenir, boyanır, ütülenir. 
~ 1! ızmir ikinci 13eyler sokak 1' 

Doktor ~ numeru 61. ,. 

Oğlen saat 12-14 ve ak· ikinci ~eyler so\. ak fırın 

~~~·· ~a;t:a~ 
Sa~~Sa ff et Kaşıkçıoğlu 

1 

zaman hastalarını kabul eder. 

, şam on yediden sonra her ittisalinde No. 64 
aaaa•AAAAAAdWbA~•A6A ...... 

40 renk üzerine Kız markala "Arti,, kvmaşlboyası 15 kuruştur 411 D O K T O R ı 
ll '·:Satışlyeri::c:!9 ~EYLUL Baharat":deoosulr:: 41 

, Telefon 3882 1 M. Şev ki Uğur 1 
Milvonlara doğru • 

Evet milyonlar 41 BiRiNCi SINIF • 
ıözil · artık yalnız ! Dahili hastalıklar mütehassısı t 
romanlarda ve ma- 41 Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hasta· .. 
sallarda geçiyor. G larını her sabah saat d~kuza kadar ve öğleden sonra • 
Fakak bu peri bi- 4 birden itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 9' 
kiyelerinin içinde CI Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labo· • 
dolaşan milyonların 411 ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. • 
bu zıımandada bir 41 [ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansJzlık, za- • 
hakikat oJması ~ yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastalıklan. 
mümkün olabiliyor. ..._,, ............ , ...... ~ .... . 
işte Keçecilerdeki \rr • • 
(Milyonlar gişesi) 1 ç EN L E R 1 L 1 R 
bir vatandaşımıza 
(200000) lira ka~ 
zandırmakla hali 
bir rüyayı tatlı bir 
hakikate kalbetmiş· 
tir. 

Yeni tertip 22 
inci tayyare bile
tinizi (14741) DU· 

mar"' büyük~ikra· -
miyeyi kazandıran uğurlu Milyonlar kişeıinden alınız. 
-Hari ten si ari vukuunda biletler aür'at:e iönderilir. 

eçecder catl esı 1341 o. _bay HAYRI AKDuLEK -

Ncş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yi1ksel, Kabada rakılandır. 
--~ 

Cıkmaz kokuları, tuhafiye evi 
~t. Akagündüz ve Niyazi Çabuk 

BALCILAR NUMARA - 145 
Ylizünllzde çil var diye merak etmeyin çil kıremlerimia 

geldi. Meyusları sevindirmeğe başJadı. Her türlü zevkinizi · 
okıa1acak_koloa7alar da vardu. 



.... u •. 4 -

Gözteoe konv:
resi bu gecedir 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Göztepe ocağı gongresi bu 
akşam saat sekizde toplana
caktır • . Ocak azaları kimilen 
hazır bulunacaklardır. 

---"'!l••---
Bornova 

Belediye meclisi 
toplantısı 

Burnava (Hususi) - Bur
nava belediye meclisi yıllık 
içtimaını belediye reisi Feh· 
mi Yığının başkanlığında 
toplanmııtır. Reis vekillikle· 
rine Behcet Maro ile Said 
Akpınar, zabıt katipliklerine 
Etem Atay, Mehmet Ali, 
daimi enctımen izalıklarına 
da Cemal Kavukçu, Etem 
Pekin ve Etem Atay seçil· 
mitlerdir. 

Reis bir ıenelik raporu 
okudu. Reiı raporda bilbas
bassa su ve imar itleri hak
kında izahat verdi, rapor 
meclisce kabul edildi. 

Belediye önümüzdeki yıl 
içinde Burnavanın su ihtiya
cını temin edP.cektir. Bele· 
diyeler bankasından 70 bin 
lin istikraz yapacaktır. 

Vahab şikivet 
ediyor 

-Baıtarafı 1 incide
miltaleayı ilive ediyor: 

"V ahaba temsili maçlarda 
yer vermedik. Bari onu Av
rupada oynamasına mani ol· 
mayahm." 

Bu miltaleaya benim ilive 
edecejim bir şey yok yalnız 
ıunu alikadarlara batırlab· 
nm ki : Vesika gönderilme· 
dikce Vahab futbolcu lisansı 
alamaz, liaanaaıs bir oyuncu 
hiçbir oyuna giremez. Maluaı 
olduğu Ozere Vahab profes
yoneldir. Oynarsa para alır. 
Kendiaine oyunu mukabilinde 
lcret verilir. 

Bu vaziyet karıııında fe· 
derasyonumuzdan rica edi
yorum. Vahaba istedilen 
veıika gönderilsin. 

Bu işi bukadar sürünce· 
mede bırakmanın faidesi 
nedir ? Hatti bunu manasız 
buluyorum. 

A. ÖZGÜR 

- · ···-.. --
Dünkü Borsa 

Haberleri 
Çav al Cinsi Fi atı 
1555 üzüm 11,50-25 

55 ıncır 8-14,50 
615 buğday S,125-6,65 

2500 arpa 2,625-4 
49 nohud 5,625-6,50 

,68 burçak 4,437,5· 
19 mısırdara 4,25-4,25 

2500 kendir 5-5 
20 sısam 12,875-

4330 pamuk 46-52 
450 . . . 50-50 ce•ızıçı 

ATUç dolusu 
para 

Avuç dolusu para verip 
aldığım& çoraplar bir kazaya 
utr-na onlaı ı atmağa kal
kııma~ı, ( Şemıi Hak!· 
kat ) ın Ucuzluk sergisi 
onun çareaını bulmuı ve 
her çeıid çoraba uygun çok 
ucu fiatla her çeıid ipek
liler ıatmağa baılamııtır. 

(llalkms..t, 

- -~~"'~~-

Harp vahşi bir şekilde devam. ediyor 
-----------------------.... ..00 ...... ______________________ _ 

Madrid ateşler içinde ya-
nıyor asiler püskürtdldü 

Istanbul 11 (Özel) - Is- Kampoya girmiı olan ve dildiği kadar kolay olmıya-
panyada boğazlaşmada her asiler ihata etmişlerdir. caktır. Düşman ovada püs· 
iki taraf da son gayretlerini Madridin diğer biltnn cep kürtülmDttür. Fakat tehir de 
aarfetmekte ve birbirlerini belerinde düıman püskürtül- tahassun etmekte ve muka-
mahvetmek için canla baıla müş ve zayiata uğratılmıştır. vemete hazırlanmaktadır. 
çalışmaktadırlar. Diğer taraftan isilerde Madrid semasının tayyare-

Son 24 saat içinde hükfı- şu tebliği neşrediyorlar: )erimizin çelik kanadlarile 
metciler bazı muvaffakiyet· Kuvvetlerimiz, Madrid'in örtüleceği gDnleri yakındır. 
ler elde etmişler ve asilerin cenubunda bayii ilerlemişler- Madrid 11 - Asilerin tay· 
işgali altında olan bir kısım dir. Dilımanın son cenahta yareleri dün yeniden Madridi 
araziyi almağa muvaffak ol· yaptığı hücumlar tardedil- bombardıman etmişlerdir. 
muşlardır. miştir. Cumhuriyetçilerden Bunu asilerin ağır topçuları· 

Madrid milli müdafaa ko- 50 kişi ölmüştür. Cumhuri- nın bombardımanı takib et· 
miteainin tebliğinde denili- yetçilerin taarruzları akame· miştir. Obüslerden :birisi de 
yor ki: te uğratılmııtır. meb'usan mdclis binasına 

Cumhuriyetçi kuvvetler Asi kuvvetler kumandanı dütmüştür, Birçok evler yan· 

DONYA POLITIKASI: 

Harb neden oatlamıyor 
I• ngiliz devlet adamı Baldvin, dün söylediği nut11kl' 

rupadaki müdhit silah yarııının Avrupayı bir 
sürükleyeceğini ve patlayacak mütbit harbin bir dliD11 

IAlini doğuracağını anlatmak istiyordu. 
Baldvinin bu sözü yeni değildir. Bir harb patladıi1 

de bütün Avrupa medeniyetinin barab olacağını, d 
büyük bir ihtilalin doğacajını bugün politika ile 
olmayanlar bile bilirler. • 

Z aten bu feci hakikatin korkusudur ki bütOn 
harblerden uzaklaştırıyor. Eğer bu korku o~ 

bugüne kadar harb çoktan patlamıf olurdu. MilletletİI 
na kadar barutla dolmuş birer fıçı manzarası 1 
bugünler de bu barutu alevliyecek okadar çok m;,.ıt 
yor ki, barut bir türlü ateşlenmiyor. Ateılenmemetİllİ' 
bide Umumi bir harbın doğurduğu korkudur. 

B ilhassa emperyalist devletler böyle bir dliny• 
karşısında ellerindeki müstemlekeleri mutlak 

kaybedeceklerini, servet menbalarını elden çıkara 
bildikleri için kib polltika oyunlarile, kih fedakirbkl" 
parak, kib şu veya bu maceranın delice hareketi~ 
yumarak bugünkü vaziyeti muhafazaya çahııyorlardl·· 
rağmen bıçak kemiğe dayanırsa zayıf kalmamak içİI' 
rinden geldiği kadar tepeden tırnağa kadar sili 
çalışıyorlar.. , 

Dünyadaki bu harb korkusu umumidir. Bu itibarı. .... 
patlaması çok zordur. Aynı zamanda bir gnn bir 
saniye meselesidir. () 

POLITll<~ 
muvaffakıyetle neticelenmit beyanatında demiştir ki: mıf, yıkılmış, yüzlerce kiti 000000000000000.>000000 

~~~~·~-~mlBirharpvukuunda 

Atı.nada a~rat Artist T ~ Muammer 300 Jira 

----------------aoao----------------
Seller evleri yıktı 350 aile 

evsiz kaldı zarar çoktur 
Atina (Özel} - Yunanistanda da şiddetli yağmurlar yağ· 

maktadır. Sel basmasından Atina ve civarında 350 kiti mea· 
kensiz kalmııtır. Maddi hasar 20 milyon drahmi tehmin edil· 
mektedir. 

Pesidon köprilıil yıkılmış, Atina ile Glifada araıında mü· 
nakalit keıilmiştir. Çiçifiea taraflarında 65 santime kadar 
yiikıelea sel suları bütün o civarı bir gil haline getirmiş. 

Eski mezbaha ve llisia köprüleri tehlikeli bir hale 
geldiklerinden üstlerinden gelip geçmek mennedilmiıtir. 
Poligon mahallesindeki muhacir evlerinden birçoklan ç&k
mOştilr. 

Zehirli 2az maskleeri 
, lirava sablıvor 

19,S 

lstanbul 11 - Zehirli gaz maskeleri; beheri on dokuz 
buçuk liradan satılmak üzere satııa çıkardmak ilzeredir. 

Berberlerin hafta tatili işi 
mecliste konuşulacak 

Ankara 11 - Berberlerin hafta tatili kanunu liyibası, 
bugünlerde Büyük Millet Meclisinde müzakere edilecektir. 

oo~~~--------------

JapODy&da bir zelzeledel 
5000 k~si öldü 

Is tan bul 11 - Tokyo ci•arında yeniden büyük bir zelzele 
oldu. binlerce ev yıkddığı, bir köyün yerle yeksan olduğu 
ve on binlerce yaralı ile beş bin ölü bulunduğu haber ve
riliyor. 

000000000000000000000 ooooaooaoooooao 

T0T0NLERIMIZIN SATIŞI 
Satış bu2üne kadar 22,S mil
yondur ve müstahsillerimizin 

yüzü güldü 
TOtün satışları müstahsille

rin lehine devam etmekte
dir. Bergama tütünlerinin 
kısmı azamı 45 - 71 kuruş 
ara1ında satılmıştır. Ege mın
takasının birçok merkezle
rinde satılmadık tütün kal
mamıştır. 

Bugün sabahleyin saat 
onda tütiln merkezlerinden 
aldığımız telgraflara göre 

umumi sabı 22,5 milyonu 
bulmuıtur. Bu sene tütünle· 
rimizin nefaseti ve temizliği 
yüzünden müstahsillerın elin
de bir hafta sonra satılma· 
dık tiltün kalmayacağı tah · 
min edilmektedir. 

Bazı tütün tüccarları 
müstahsillere elden para bi'e 
vermektedirler. 

maaşlı memur oldu 
lstanbul 11 - Trakya ge

nel müfettiıi Kizım Dirik, 
damadı olan ıebir tiyatrosu 
artistlerinden Muammer Ru· 
şenle barıımııtır. Muammer 
kainpederinin arzusu ilzerine 
sahne hayabna nihayet ver
miı ve artiıtlikten çekilmiı
tir. Muammer Alpullu ıeker 
fabrikasında 300 lira aylıkla 
bir vazifeye tayin olunmuıtur 

Piyango 
- Baıtarafı 1 incide 

38842 
150 lira kazananlar 

831 985 1440 3023 
5776 5951 8947 10500 

12112 13669 14336 15753 
18789 19027 21948 22338 
22S33 23997 24083 25796 
30172 30263 30428 30551 
31163 326.1 34012 34078 
34200 36258 36757 37587 
37700 
100 lira kazananlar 

15 1604 2449 2571 
4148 4236 5~47 6993 
9381 9918 12017 12086 

13178 13443 13957 14075 
13690 15060 15484 15541 
16623 18384 20023 20702 
21145 21377 21449 23779 
24956 24982 
27154 27240 27482 
28367 28380 28440 
30857 30860 30969 
32867 32887 32987 
34638 35468 38143 
38826 39384 39619 

27789 
29605 
32862 
33418 
38480 
34622 

lzmir Birinci icra Memur
luğundao: 

Bir borçdan dolayı Tahtı 
hacze alınan beheri on ku
rut kıymeti muhammeneli 
bin kutuluk gayri mamul ke
silm!f tahta açık artırma su· 
retile 17-11-936 tarihine mü
sadif Sah günü saat 14 de 
Alsancakta kiin kereste fab· 
rikasında aatıbğa çıkarılacak
tlr. 

Talip olanların o gün ma
hallinde hazır bulunmalan 
ilin olu'!_ur. (1154) 

' Isviçreyi zaptedeceklerlll 
logilizce Niyuz K:roniki garanti kendi par; 

gazetesi yazıyor: mir edilmektedir. 
Fransız harbiye nazırı Da- eski Fransız harbiye 

ladye mebuslar meclisi ordu Maginot adına izafe 
encümenini toplayarak hüku· tir. 
metin askeri mütehassıların lsviçre hududuaclll' 
tavsiyesi üzerine lsviçre hu· semburg sınırlana• 
dudnnun muhtelif kıııınlanna uzanır. 60 milyoa 
bir tablimat battı inşa et- raıına mal olmaıtar· 
mek üzere olduğunu bildir- 1ene bitmiıtir. Ve 
mittir. tı sene sürmlftür. 

1 Bu tertibat, meşhur Maqi· Daimi surette aıkel 
not müdafaa hattının bir te· nizonlarla muhafaza 
madisi olmayacaktır. Meseli dır. Genit yeralb 
Baıle şehri karıına düten vardıt. Bu kıtlalara 
havalinin noktalarına mühim 1 gaz, mermi iılemes. 
tahkinıat yapılacaktır. Bu- ve yiyecek elektrikl• 
ralardan bir Alman istiliıı edilir. 
mümkün görülebilmektedir. 

Maqinot hatb, Franıaam 
ıark hududunda 250 mil u· 
zunlukta çelik ve betondan 
mürekkep uzun bir mildafaa 
tertibahdır ki, bunu tanzim 
etmeğe yardım etmiı olan 

Tekamül asrı ---oo---
Şevrole garajı Eğe 

mıntakası pırlantasıdır 
Müabet tecrübeler, gittikçe 

terakki eden tekümmüller, 
daimii ve faal bir hizmet 
neticesi ola ak Şavrole oto· 
mobilini dünyanın en ucuz 
ve en güzel arabası şeklinde 
vücuda getirmeğe muvaffa
kiyet hasıl olmuıtur. Bugün 
satın aldığ1Dız veyahud ala
cağınız Şevrole eski Şevrole 
otomobiler ile haddı fasıl teş· 

kil eden yeni tarzda inıa edil· 
mit bir :araba degildir. O 
25 senelik müterakki bir in
kişaf ve tekamülün tabii ve 
mantiki bir muhasalasıd11. 

Şev role fabrikasını Eğe 
mıntakasında temsil eden 
kıymetli nrençlerimiıd~n Oı· 
man Kutay Eğe mıntakasına 
ve fabrikaıına yakııar bir de 
Şevrole ıarajı yapmııtır. Bu 
garaj Ege mıntakasının mü
him bir e1'ıiklijini tamamla· 
mııtır. OtomobiUe fenni ye ı 

... 
Umumi liarpte 

duları Franaaya t~ 
bitaraf Belçikadaa 
lerdi. Yeni bir bark 
halinde harbiama_.-. 
çikanın ajradıit 

bu sefer lsviçrenİD 
ve Fransanın bu 

bir taarraala k• 
ihtimal dahilinde 

F ransanın lsviçre --~ 
tahkime lllzum gl,......j 
ğer taraftan bitaraf 
nin siliblanmak Dl 

tinde kalması hep b' 
şeden ileri g~ 

Avusturf' 
Macarist 

krallılııı' 
Avusturya ile ber• ~ 

caristanda da kralbl ... 

geleceği haberleri 
kuyveHe ortaya 
Söylendiğine gare 
yanada toplanacak 

vuaturya· Macariltall 
ranaı neticeainde it 
da krallığın avdeGi 

caristanın tekrar 

Her av bircok vatandaslan bü (Saa Jet~ kişesinden veni tertip pivanko biletle 
••k b• t k ••8.1 Q ~ a) "' t Basmahane Corak kapı karakol yu ır serve e •vur-uran magı UDU mayınız. Bay HaaaD "rablİD Telefon: 


