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" tün Avrupa ·büyük bir korkıı dehşet icinde 
' püskürtüldü ailerin Madride yaptıkları hücum 

~.~~Dostluğu Asilerin eline 
si}'a~[~set.i~~1n iflasını ~ddia e~enler1 , İn- fı k d düşen bir hükfımet 

dinamitle ucurdu le\. . arı 1 c en az tıgraşan ınsan ar ır şe ı· en ı·sı·nı· 
~, Türkiyesi ve sanları sinirlendirecek kadar 
~~ lllızın yetiştir- sinsi ve itil görünür. ' . · e erdirdiği lnönü İngiliz diplomasisinin Çar 
'M ~dünya ıiyasetini Nikola nufuzuna ve ikinci t' "•11aış olan bu Vilhelm emperyalizmine indir· 
~,' llleydana çıkar- diği darbeleri en küçük si-
'~ diplomasisi ara- yasi vesikalara vanncıya 

" l~~a gö.sterilmağe kadar tetkik edenler İngiliz 
,_td dıplomatları diplomatları gibi bu sabır-

't il lloıuza Montrö sızhk ve sinirhlik hareketle-
'-tl~llra bir de esas- rine için için gülerler .. 

k Ilı Tllrk-lngiliz - İngiltere :;on zamanlar-
. 

1 
•ıalldırmıştır in- da ne mi yaptı ? Dıye ıo-
Otı Af ' ranlara vereceğimiz cevab 

. 'iı..1, rika savaş· .ı~ ı 6f şudur: 
ta n uzunu kay- İngiltere mütemadiyen ve 

•e i.~ttrecek birçok ""rttl hiç bir · devletin yapamıya-
l" er görmemiş a..' cağı bir şekilde sayılamıya-
• · i · cak kadar sterling dökerek 
~b Çill bir çok hazılanıyor .. 't er · )\k Y~pan yazıcı- Esasen İngiltere gerek 

~~ Hater ~~~tanya siya- kendisi ve gerek onun etr --
~'-da dıgı gevşeklik- fanda toplananları kiaıilen 

le •la~lı y.azılarda hazırlanmış görmeden hiç 
• endılerıni ala- bir iş yapmaz. Ve yapma-

M-..- mıştar. Biz tarihin verdiği 
... ı ta 'h' · b' · le n ını ıraz tecrübelere istinaden hükfı-
~ okuy~nlara metimizi Akdenizde İngiliz-
. bında lngiliz lerle yaptığı anlaşmadan do-

l~ '-iıa İııgiliz donan layı kutlulamağı milli bir 
"'lli büyük ve borç sayıyoruz. 
~ lla bir rol oyna- istikbal, hükumetimizin bu 

· bilirler.. başarışından dolayı yalnız 
~ hakikaten bazı bizim tarafımızda11 değil, bü· 

•e taraftarlarını tün Türk dostları tarafından 
ftw~a~ fazla ıabrı ve kutlulanmağa layık olduğunu 
"' ~ aad~ dost ve gösterecektir. 
~I~ 'iil bütün in- SıRRI SANLI 

~OŞESI: 
~IC ARASINDA ... ! 

Muharriri: Şark Filozofu HIDA YET KEŞFi 
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lltıla beraber kafalar da 
ı · ı\fıd deiişmelidir ... 

. ~~ lı ~ilah oruca nasıl tahammül ederdi .. 
. lllırde M 1 d i Mı ~ı efelld' ev evi evrişlerden biri şebin gözü-

',~. 1 namında ne girmek devriş Abdullahın 
.. ~:e t•ir bir zat oruç yidiğini ihbar eder.Şeyh 
.,.,, •on derece efendi bermutad : 

. ~'• ~t Ve milletine - Yalandır efendim, yalan, 
~ tekit • olduğu için Devriı Abdullah katiyyen 
~ ltib, ~·•ilde Tokadi oruç yemez. Gözümle gör-

•ı " •dıhanlı Emin sem inanmam. 
'lllduh b ~ teylıiile . ey mer- Der, muteber şahitleri kar-

"- biri''- tıbba Taşlı şısına diker: 
· it ı11;te b. . la İçt' ır ıçtima - Buyurun efendim, ben 

~ '& 'ley~lllada Abdül- yalan söyliyorsam bu ağzı 
~')letJe ile ağızlarına oruçlu müminler de yalan 

'l ~ih:: · söylemez .. 
lqL._t 1 1•11ıinde bı'r'ı D h k 1 ""' er, şey , müş il mevki-
~btad eder. Cürmil de kalır,Abdullahı çağmr ve 

x 1 ~ a:U tutulurlar, celillanarak sorar: 
~._..._ u,·•e neffolu- - UJen Abdullah sen be-

.._, 1 •ene geçer nim nazarımda evliya kibi bir 
~ ~ ha Şeyh efendi adamdın, nasıl oldu da bu 
\.' ht..~ b,1~1llla .. oturur. işi yaptın? Abdest alırken 
~\ ~, la belaya uğ- afyonu yuttun. . 
~' 1•ra, er. kiaı gelir Deyince, Abdullahta şafak 
~ iLa. ~ilt, 11~h•nnıaz ve atar, ısrar etse fena, inkar 

• ~. •tti~ ~aksada etse daha fena. Düşünür ta· 
M.. ~ •181 arar, . pnır, şeyhe şu yolda bir 

"- e ıene yilz cevab verir: 
....... lhi - SoDu 4 belde -

~~----~----~~----~--------~oooo--------------------------------------------~ 

taraf da ben kazandım diyor Vaz!yet kararsız, iki 
Istanbul. 21 (Ozel) -Dün 

ve bugün alınan telgraf ve 
telsiz haberleri İspanya ih
tilalinin devam et.ınekte ol
duğunu ve çok kanlı hadi
selerin cereyan etmekte ol· 
duğunu göstermekte idi. en 
son haberleri bildiriyo~um: 

TAYYARELERiN 
BOMBARDJMANI 

Halk cephesine mensup 
üç tayyare bu sabah J\.lge
zınas ve Lalinayı bombar
dıman etmişlerdir. Birçok 
lspanyol vilayetlerile muha
bere imkanı kalmamıştır. 

PARAYI KİM VERDİ? 

~ Madrid hükumeti tarafından 
verilen bütün haberleri tek
zip etmiştir. 

MVDHİŞ BİR HADlSE 

Populaire gazetesi isyana 
aid heyecanlı bir vakayı fU 
suretle anlatıyor: 

"Halk ceph.!si şeflerinden 
Marksist olan ~Pedro Asiler 

eline geçmişti. Muhake
mesiz kurşuna dizileceği 

muhakkaktı. Asilerin kendi
sını istıcvab etmeleri de 
muhtemeldi. 

Pedro bu isticvabta ağ-

Radyo isyan için lüzumlu 
olan parayı banger Juanllar· 
şın vermiş olduğunu bildir
mektedir. Saat 10.45 de hü
kumet Grinata ayaletinde 
asilerin teslim olduklarını 

radyo ile ilin etmiştir. 

Ecnebi geıcıleri kendi teb'alarını tehlükeden kaçırıyorlar 

zından bir kelime bile ka· 
çırmadı. o şimdi asilerin 
cephesini yarmak lüzere bu
lunan halkçı kuvvetlerin va
ziyetlerini anlatmak suretiyle 
uğrunda mücadele ettiği dl
vaya ihanet edemezdi. Asi
lerden ateş istedı, Kendisine 
bir kutu kibrit verdiler. 
Ansızın kafasından doğan 
bir fikre inkıyat ederek bir 
kibrit çaktı ve belindeki 
mermileri ateşledi. Karıııın
dakiler ne olduğunu anlama· 
ğa vakıt bulmadan bir infi· 
lak sesi <Juyuldu. Pedro uç· 
tu. Bir sosyalist milis itte 
böyle kahramanca öldil. 

Paristen verilen habere 
göre Sevil radyosn işlemek
tedir. Bu radyo asilerin 
geri çekilmekte olduğ-
unu, hükumet kuvvetle-

AVRUPA KORKU 
iÇiNDE 

Paris 26 (A.A) - Bitaraf 
devletler ispanyadaki dahili 
mücadelenin ne suretle neti
celeneceğini henüz kestire· 
memektedirler. 

rinin de asilerin ricat hattını 
kesmeğe çalıştığını bildir- Bu mücadelenin beynel-
mektedir. milel bir takım aksülameller 

Hükumet 22 vilayette ha- doğrourmasından korkulmak-
kim vaziyete gelmişlerdir. tadır. Bütün devletler taba-

INGlLlZ GEMlLERl )arının hayatlarının temini 
Repulse önündeki Ingiliz için uğraşmaktadırlar. 

kruvazörü bir tabur askerle ECNEBİLER KAÇIYOR 
bu sabah Cebelüttarıka gel- İngiliz torpitosu 148 lngiliz 
mi~tir. ve Amerikalıdan müreKkeb 

de Papulasın fa
lına nasıl baktı? 
Bugün Oku
yacaksınız 
Şu resmini gördüğünüz 

adam bütün dünyayı deh
şet içinde bırakan Tahra 
beydir .. Tahra bey bu es-

rarengiz vaziyete gi dik
ten sonra işgal kuvvetleri 

kumandanı Papulasa İzmir· 
de neler SÖ) ledi .. 

Yunan bozğununu daha 
o vakitler nasıl haber verdi .. 

Yeni tef rikamızı bueün dör
düncü sayfada okuyacaksınız 

Yunanistanda krallığın devrileceğini Cumuriyet ilin edile· 
ceğini, tekrar krallığın geleceğini söyliyen Mussolininin falına 
bakan, İngiliz kralının ölllmünü daha o vakit haber veren 
bu miithiı adamın bütün maceralarını bu tefrikamızda oku
yacakamız. 

bir Kafileyi hamil olduğu bal· 
de Malagadan Cebelüttarika 
gelmişdir, yolcular, 300 ge
minin batmış, 500 kişinin 
ölmüş, 2000 kişinin yaralan· 
mış olduğunu söylemekte-

. dirler. 
Ayrıca Bovr torpito muh

ribi 1l2, Solupe gimisi 100 
yolcu hamil olduğu halde 
boraya gelmişlerdir. 

ASiLER MUZAFFER MI 
Asilerin muzaffer olmakta 

oldukları bildirilmektedir. 
Dün akşam asi kuvvetler 
kumandanı radyoda bir nu· 
tuk söylemiştir. Kumandan 

PARALAR KAÇIRILlYOR 
Paris 25 - Madridden 

(Bur jo) tayyare istasyonuna 
gelen bpanya yolcu tayya· 
relerinden birinde onbir 

- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--------------~0000----------------------
Karşıyaka pazar yeri 

1-:"\I ört beş imzalı bir mektub aldık. Bu mektubda ldl· 
1~1 çük esnaftan üç dört seyyar satıcı şöyle dert yanı-

yorlar: 
" Biz Karşıyaka pazar yerinde pazar kurulduğu tarihten 

bugüne kadar hafta ortalarında bir iki metre murabbalık 
yer kiralar ve burada sebze ve saire satarak, çoluk çocu· 
ğumuza ekmek parasını çıkarmağa uğraşırdık .. Belediyeye aid 

olah bu arsanın muhtelif parçalarını metre murabbaı 100 
paradan kiralardık .. Şimdi, pazar yerinin civarına se~iz on 

dane dükkan yapıldı .. 
Bu dükkanların inşasından sonra belediye bize: 
- Artık seyyar satıcılık, sergicilik yapamazsınız! dtikkin 

tutacaksınız!.. Dedi. 
Bizim sermayemiz ne ki.. Ancak günlük nafakamızı çıka· 

rabiliyoruz. 
Tabii dükkan tutamadık.. Tutamayınca kazancımızı da 

~aybettik. Belediye eğer buradaki esnafı dükkin tütmai• 
icbar edecekse, hiç olmazsa, bu vaziyette olanları bu mec

buriyete koymasa. Bizim gibi 10-15 lira dükkan kiraıı vere· 
miyecekleri de bu karardan istisna etse çok iyi olur." 

Ekmek parası için çalışan bu yurddaşların dertlerine bir 
çare bulmak, yurddaşların menfaatlerini korumak lizımclır. 
Belediye reisimiz bu vazifeyi tedkik ederek, halkın derdini 
ortadan kaldıracak bir çare bulacağını ümid ediyoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Aşk Gecesi 
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- 28- Yazan: EROL TEKiN . 
Esat mukavemetinin bir anda kırıldığını an] adı 

- Açıverirmisiniz? 
Anahtar yerinde bir 

döndü. Kapı açılmıştı. 
mans Esada baktı: 

- Haydi giriniz. 
Genç adam şaşırdı: 
- Fakat .. 

defa 1 
Kle-

- Giriniz Esat çok has-
tayım. Bu dakikalarda size 
o kadar ihtiyacım var ki .. 

Ve evela kendisi içeriye 
girdi. Sonra onu elinden 
tutarak içeriye çekti. Bera
berce genç Fransız kadını
nın yatak odasına girdiler. 
işte bu sırada Klemans büs
bütün kendini genç erkeğin 
kolla ına bıraktı: 

- Yürüyemiyorum. 
- İsterseniz sizi yatıra-

yım. 

Peki .. 
Esat bu ateşten kaçar gi

bi bu güzel vücudu kucak
leı.dı. Yatağına yatırdı. 

Klemans elini yatağından 
uzattı: 

- Bir asprin.. Karşıki 
bufenin içinde 

Asprini getirdi. Bu sefer 
başka bir şey istedi: 

-- Biraz su •• 
Suyu da getirdi. O zaman 

yanına işaret etti: 
- Ayakta yoruluyorsunuz. 

Biraz yanıma oturun. 
Esat yatağın kenarına ya

vaşça ilişti. Elindeki barda
ğın suyunu yatan genç ka· 
dının ağzına boşalttı. Fakat .. 

Fakat su bittiği halde 
hali dudakları açıktı. Onları 
Esada doğru uzatmıştı. Sarı 
lepiska saçlarının halkaladığı 
büyük yeşil gözleri kapan
mış gibiydi. Uzun kirpikle
rinin arasında baygın bir 
halde çırpınıyorlardı. Geniş 
göğsü açılmış sık sık nefes 
alıyordu, 

Esat mukavemetinin bir 
anda kınldığım anİadı. Bir
den bu genç güzel kadına 
sahip olmak arzusuyla yandı. 

Lakin o anda Nevinin, 
gözlerinde beliren lıayali 
büyüdü. Gözleri yaşlı ken
disinden cevap istiyordu: 

- Bu ümitlerle mi beni 
avuttun. 

O zaman kendine hakim 
olabildi Süratle ayağa kalktı. 

- Gidiyormusunuz? 
- Evet diye cevap ve-

rebildi. Biraz işim var. Bu 
gün onları yapmaya mecbu-

rum. 
Ve cevap beklemeden 

odadan çıktı. Klemans du
daklarını büzerek bir kah
kaha attı: 

- AptaJ.. 

• •• 
Birgün yine yolda üniver

sitede yanyana oturdukları 
Koletle karşılaştılar. Genç 
kız onu görünce koşa koşa 
geldi. 

- Bonsuvar Esat.. Hiç 
görünmiyorsunuz. Nereler· 
desiniz böyle .. 

Esat gülümsemeğe çalışa
rak omuz silkti: 

- Hiç. Biraz derslerime 
çalışıyordum. 

Kotet şen bir kahkaha 
attı. Şımarık, sevimli bir 
kıza benzeyordu: 

- Canım dedi. Ben de 
sizinle aynı sınıftayım.. Ne
den bu kadar çok deıse ça
lışmayorum. 

- Zekisiniz?. 
- Oh!. dedi. Genç kız· 

ların boşuna gidecek eks
presyonları ne kadar da gü
zel buluyorsunuz. 

- Yok Kolet,. Yanlış 
anla yorsun 

O yine gülmekte devam 
etli: 

- Peki peki.. Senin de· 
diğin olsun. Biz çapkın er
kekleri bir bakışta anlarız. 

- Demek beni öyle zan
nediyorsunuz. 

( Arkası var ) 
----'!'llitlir---

Olimpiyadlar 
1940 da 12 nci olimpiyad

lar yapılacak. Yapılacak am
ma nerede? Tokyo, Roma, 
Londra ar1sında rekabet 
var. 

Olimpiyad komitesi 29 
ağustosta Berlinde toplanıb 
bu meseleyi konuşacak. 

Roma yerini Tokyoya ver
di. Fakat Londra bu işi bı

rakmıyor. Tokyo çok uzak 
olduğu için 1940 olimpiyad
larının Londrada yapılması 
ihtimali kuvvttlidir. 

Kordon rakısı . 
pek yakında çıkacak 

VE 

Kordon gecesi 
nin zevkini tamamlıyacaktır 

Istanbul Mektubları 

Heğbelideki öğw-etmenler 
kampı çok eğlenceli ~ldu 
• 
lzmirinde böyle bir kampa ihtiyacı vardır 

Muallin1ler neş'e ve kahkaha içinde vakıt geçiriyorlar marş söyliyorlar 
İstanbul Kültür direktörü- bir surette yapılacağı büyük mi bir hava içinde, Adanın 

nün ön ayak olmarile bu yıl bir sevinçle öğrendik fstan- yeşil ve eşsiz çam ormanları 
Heybeli Adada öğretmenler bul ilbaylığı bunun için vili- arasında sabahtan akşama 
için açılan kamp oldukça yet büdçesinden otuz bin kadar istirahat ve ıilkünet 
muntazam ve yemekleri lira tahsiait istQıYecekmiı. içinde vakit geçiriyorlar. 
iyidir. Her gün sabah, öğle, Kültür bakanlığından bu Gelecek sene için kuvvetli 
ikindi, akşam olmak üzere sene öğretmenler kampından bir hız almak ve ıükran 
dört övün ekmek ve yiyecek iyi bir sonuç alınırsa ayrıca borçları ödemek üzere hazır-
veriliyor. Kadro yetmiş kişi- mühim miktarda tahsisat lanıyorlar. 
liktir. Kampın çok nazik bir konacakmış. Yurdumuzda lzmirin Kemalpaşa baş 
doktoru olan bay Hulusi her öğretmen heyeti düşünülme- muallimi bay Sadık tarafın-
hün öğretmenlerin sıhhatleri ğe başlandığını görmek ne dan yazılan öğretmenler 
üzerinde işliyor. Beş . altı büyük saadettir. Varolsun- kampı marşı, Edirne ortamek-
gündür. dört beşe kilo alan· lar. Pek çoğu Anadolunun tcb musiki öğretmeni bay 
lar var. İstirahat mükemmel- muhtelif semtlerinden gelen Hamdi tarafından bestelendi 
dir. Pek çok gezmek yoktur. öğretmen arkadaşların sami- marş şudur. 

Yeme'4:1erin. yağları çok te- Öğretınenler Kamp Marşı 
mizdir. 
Onbeş lira mukabilinde Üzüntülü kalplere yeniden neş'e doldu 

verilen yemekler ve kah Ye Yorulan dimağlara şen deniz beşik oldu 
altılar takdire şayandır. Baş Eğlenelim, gülelim vücud zinde, ruh zinde 
espekter bay fzzeddin ve Yürüyelim gençliğin o kaygusuz izinde 

Öğretmenler kampından Adada, Heğbelide 
Yurd üstünde bir cennet doğacak ileride 
Güzellikle baş başa mehtabın kollarında 
Yürüyelim Adanın şu asfalt yollarında 

Anne gibi şefkatle bekliyor işte bizi 
Atılalım içine çınlatalım denizi 
Ne güzel bir eda var bakınız denizinde 
Açılalım geliniz dalgaların izinde 

DONYADJ\ 
Neler oluyor 

Devler 
Dünyanın en uzun bo~ 

adamı öldii ıanıyorduk. td'-
2 metre 26 uzunla~ 

1
, 

Halbuki Amerika orta yhl 
diinyanın en uzun bo .,il 
adamını çıkardı. lJlio 45 
Rober Veldon 2 111etre176 
uzunluğundadır. ağırbi' Jr 
kilodur. Doktorlarm .&1,. .. 
diğine göre daha da usa 
cakmıı. cı-
~ncak Sushrilk civarıll bit 

16 ncı asırdan kaim• ,JJ 
resim var. Bu resim Al• 
bir köylü resmidir. A~ 
boyu 2 metre 75 tir. 

Kadınlara gelince St~k k•'" 
müzesinde Lipotyalı bır z 
dın iskeleti var. eoy0 
metre 3 santimetredir. 

*** 
Elbiseli sürüler --Koyunlar kırkıldıktan ok 

ra yünleri temizlemek ç 
güç oluyor bunun içi~ A 1so
tralya çiftçileri, 50 bın 
yuna entari giydirmitler·d·. 

~· it• Bu , eni bir şey deı ... orO 
Eski Yunanistanda ~~ 1

1
, .. 

sahibi ile karısının ıııne ,iıt 
rıyacak yilnler kitlealllee' .. 
diye o koyunlara b6yle 
tari giydirirlerdi. 

*** 

Yeni bir aşı ,&
Bakalım daha neler 

espekter bay Nazif, kamp di
rektörü bay Salaheddin çok 
çalışıyorl~r. Hepimizin istira
hatlarını temin ile uğraşıyor
lar. Ararsıra Kültür direkö
rü bay Tevfik de teftişlerde 
bulunuyor. Bir yıl deva .. .ılı 
surette yorulan dimalarımızın 
tam istirahat ve bol aıdalar 
içinde dinlenmesine yardım 
eden bu 'değerli heyete içim
den gelen teşekkürlerimizi 
sunmak bir vecibedir. 

Öyle hava var ki çamlı tepelerinde receğiz! .. ; fedilcll-
Damla, damla şifadır bin hastaya, bin derde Zeni bir afi ket -' 
Ey kamp öğretmenleri ileri hep ileri Hayır, hastalıkları iyi etol 
Gür sesle i bekliyor Adanın tepeleri veya hastalıklardan kortl 

Bu yıl atılan bu adım ge-
lecek sene için daha geniş 

Çok şakrak nağmelerle ilbaylıktan ve kültür direk- için değil. Bu aıı in•allı ... 
Uralda altın madeni bestelenen bu marş her gün törlüğünüo himmetlerinden doğruyu s&yletiyormUf··· ... 

Ural mmtakasında Sverd- fırsat düşürdükçe büyü1' bir bekleriz. nılır şey değil am~•· 111 
lovsk . ~ivarında bir ırmak neş'e ve ahenk içinde söy- İzmirde açılacak kampın keşfeden İngilterenıD o .... 
altında altın mader:ciliğinde lenmekte ve kalplere heye- daha ucuza çıkması ihtimali bur \kimyagerlerinden edit°' 

k 1 b d can dag-ıtmaktadır. zat iddiasında ısrar ~-"u' 
Pe az görü en ir tarz a d d B 1 b b t CI'"'.,.. HÜSNÜ TÜRKEKÜL e var ır. ununa era er Filvaki yapılan e ... ,, 
bir maden kuyusu kazılmış- •e "' 

HALKIN SESİ _ on beş lira da çok bir para lerde, bir çok h:rsız d Ll,ti 
tır, Bu kuyu vasıtasıyle, son J _. 
zamanlarda 

0 
mıntakada Gelecek sene lzmirde de değildir Bunu her öğretme· tillerin doğruyu s3Y e 

keşfedilmiş olan altını fazla 1 böyle bir kampın açılması nimiz memnuniyetle verebilir. görülmüştür. 
~~q~~ll'!~~~qpı~-~~-~IP!~ll'!'IUP!Qt~rııı'"'ll~ll ~·Jll!!'ll~ .. 11111""'"" ·ı~~~ll'!lll~~,..~ • iıı! 

quartz madeni iş'etilecektir. ~~d~~~~·~b~~~~~ıı.~~ıı~~,,b~~~=~~~~~~~~ı~.e.~ııeıı ~~ı&~ti:iıllıii~-
[+] 

Borsa İntihap Heyetinden: ': .. ~ Furunlanmı~ ve Tam Kurutulmuı 
İzmir Ticaret ve zahire ~~ y 

:::-;:·· ~:~:::~·m:~:::i0!! iGüRGENLER Zıngal' da BULUNlJ 
yıllık borsa idare heyeti [+] oıı 
seçimi 28-7-936 Sah günü [+] Rutubet ve sıcakta kat'iyen şeklini değiştirmez kereste ararsa 
saat onda borsa binasında [+] 
yapılacaktır. (+] z l G •• • 
rios:~:~n;şt~~~ter:!•c~~::: f:i ınga urgenı 
ler borsada asılmıştır. Ali- ~ A L J N J Z 
kadarların o gün ve o saat- ~~ İ Jl 
te borsaya gelerek reylerini r!1 ~lobilya, Karoseri imalatı için ideal kereste G Ü R G E N D 
kullanmaları ilan olunur. [+l ~ 

(2329) ~ll'!.'ll~rı;".Jl'·q~Jl'":l~~~~~li"!'l ll!"!lll"':.!ll ~"~ll'':.oıtll"'llt~'lll".!ll!ll!!.'lllP~ll'!.'ll~~ıı'!:.'11~~11'!.'1111'!'.111~:.:·?~",;:ft' 
~~ı.:'ı1ı~~""""'tılMıil~~~-..;.ıı~h~ııe.-~ .~ı111ı:'ı11~1ı~ıııı~ı;~ııii~i!U:.ı~.ııe..~ .. ~~~~.~~~~~ ;,.. 

-----------------------------------------~--------~--------~~~~·-------~ 

8ir 4:0 • t Geced~ Clnaye 
- .... 

l(orku Ve Heyecan Romanı 

-7-

~1akinenin anahtarını çevirdi ve cebine attı 
• Nöbetçi büyük kapıdan biri-

ıınin çıktığını hissetmiş ve 
bir hamilede ·yanına kadar 
relmişti. 

Nöbetçi iri yarı, kuvvetli 
bir adamdı. Genç kızı kolun
dan öyle bir şiddetle tuttu 
ki kız kolunun acısından diz 
çökmeğe mecbur kaldı. Nö
betçi. 

- Bu saatte seni buraya 
sevkeden bati ıeytandır ? 
Diye sordu. 

Detektif kız, cevap vere
ceği yerde, nöbetçiyi baca
ğından yakaladı ve şiddetle 
çekti. 

"Çelik sinirli kadın" ın kayıp 
edecek vakti yoktu! Hemen 
silkindi ve Skoland Bardın 
100 metre ötesinde bulunan 
sokağa doğru bütün sür'atile 
koştu. 

Köşeyi dönerken arkasın
dan birinci silah sesini duy
du. Nöbetçi polisi, kaçan 

kadını elde etmek için taban
casının bütün kurşunlarını 
boşalttı. Fakat bunların hiç 
birisi de bir işe yaramadı r 
Çünkü Z. R. artık köşeyi 

dönmüş ve tam bir siperde 
demekti ! 

Zaten burada iki !<işilik 
otomobil bekliyordJ. Ve bi
raz sonra genç kadın otomo
bili ile tehlikeden uzaklaş

mıya muvaffak oldu. 
*** 

Buqdan on dakika sonra 
bu küçük otomobil, İman 
Barleyin evinin yakınındaki 
bir dört yol ağzmda durdu 
Ve Z. R. otomobilden indi. 
Fakat şimdi erkek elbisesi 
ile değildi. Şık ve zarif bir 
kadın elbisesi giymiı bulu
nuyordu. 

Makinenin anahtarmı çe
vircıi ve cebine aldı; Bark
leyin evine doğru yürümeğe 
başladı. 

Fakat birden durdu, elle
rını gözlerine siper yaptı. 
Çünkü mukabil taraftan gel
mekte olan bir otomobilin 
kuvuetli projoktörleri gözle-
rini kamaştırdı. Otomobile 
yol vermek için· kenara 
çekilmek istedi; fakat oto-
mobil bütün kuvvetile üze
rine doğru yürüdü; tam 
önünde, iki karış mesafede, 
şiddetli bir fren hareketi ile 
durdu; ayni zamanda otomo
bilin içinde eJlerinde taban
calar bulunan üç kişi yere 
atladı ve genç kıza biriıi : 

- Eller yukan ! Dedi. 

Tabancasının namlusunu al
mna dayadı 1 

Detektif z. R. bu emre 
itaat etti. Başka türlü hare
kete de imkan yoktu! 

Silahlı adamlardan ikinci, 
arkadaşlarına: 

- Bu mudur? Siz kendi
sini tanıyor musunuz? Diye 
sordu. 

Z. R. bu fırsattan istifade 
ederek: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
Amcamın ölümü yetmiyormuş 
gibi, bütün . aile efradınıda 
mı katletmek istiyorsunuz? 

Deye sordu. 
Detektifin bu sözleri, Oç 

ıilalilıyı glllmeğe mecbur 
etti. 

Fakat Gç meçhul ıillblıdu 

birisi, genç kıza : k Uı ki .. 
. • ı _.dl - Hay benım . .,,,~ 

hay .. Dedi. Sen 111~ b.,ıoıtd 
"lü " d .. teeıllr =~•" o mun en mu 11 ıo~ • ki ıe 
yorsun? Halbu. . o0°" ,. 
sına konmak ıçıD 

11
o• 4 

saat evvel mortladl• 
ediyordun r •••• bil'l1 • Diğerlerinden _,,. ,1 

d. f• .... 
- Çok, de 1

• ki ;ı.tiY 
lüzum yok mad•~ b00o ~ 
yeğeni bu kızdır, y• ~ 
dık ya.. Polis butb•b 1 ••• me~e~ kendiıını ,-.: 
melıyız.. • ,ti 

Z. R. artık ••~oilf!._N 
maia ba1Ja111ıtl•· t"' ~ 
dini ihtiyar • 8 ıeP ,8 

·.ı ~ 
leyin tek ·~ ,dl ~ 
olarak tellklu ( ~ 



16 
Doktor 

'''·~Sevki Uğur 
\

11 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

lal Y•nın H b .. . . • d k H ~h am urg unıversıtesın e o umuı. aıtalarını 
l ... r ••at dı.:kuza kadar ve öğleden sonra birden 
.. ~e .. elıceferi dahi muayene ve tedavi eder. 
~: .. enan · 
11~ eıı : Beyler sokağı bay Memdubun labrotu-
~t ela 36 numaralı muayenehanesinda. 
~lt~~ karaciğer, kan bastalıklan kangızhk, zayiflik, 

•rı, nıide, barsak ve böbrek hastalıklan J 

' .......... t 

S F • E b ! .......... **++*u. ..... : ..... *-" ı • ent ezacı aşı ~~ .... ~ 
suLFATO KOMPRİMELERİ Elhamra Teı. 

En saf Sulf atodan yapılmıştır 25 73 
Hazmı kolay tesiri 

çabuk ve kat'i. 
Şekerli şek~rsiz ola

rek muhtelif zarif 
ambalajlıdır. 

En iyi net iceyi 

İdaresinde Milli Küti\phane ıinema11 

• Bu gün 

iki büyük film birden 
1 - VİYANA BÜLBÜLÜ 

F E R 1 T 1'1artha Eggerh 

Sulfato kompri- 2 - Fakir bir delikanlının 
~~:~~~~--. meleri kullannıak ~ hikayesi .. 

ltnıir Yüıı Mensucatı i' 
Ji J Türk A. Sirketinin ~ 

la alırsınız. tC i\1arie BeHe 
Markaya dikkat 1ı 

1\-lerkez depo: Hükumet caddesinde ~ Duhuliye 20 kuruştur. 
't.t a kapınar Kumaş Fabrikasının İJ 

'-i"h.~layısiyle yeni çıkardığı kumaılar: 1 Şifa Eczanesidir ~ 4 de Fakir delikanlı 6 da Viyana bülbülü 
ıc 7,30 H H 9,15 it " >t 

Zarif 1 ~*~***~~*,..*"=" 
Ve Ucuzdur ~,~ DOKTOR ~ 

TOPTAN PERAKENDE ~~~~~~ff~~~~~~~ 

\ s J • '* ~ ~tik atış yer erı ~ .. )t 
ttt:tdonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ı f u A. Kemal Tonay )t 

"'ll•ddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu 8 ~ Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ 
~-~~~~~~~! iC hastalıklar mütehassısı >+ 

• 1 fC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 

lçenler bl•lı<r 4'< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabab saat 8 den )t 
akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )t 

1 

l 

~t\i~i - - -
~ S\ır-e~t hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
~, e korunmasını temin edecek ancak 

l) l, kabadavı ve Billur 
"tıdır. 

ylbtf T •• . . 
~'ittt URKIYE Menemen 
> ~, t .dunu alıyor 
~elllıı 
le ll •e ~lit!en imal edilen Mene-

\ ~'' L I •lıı taban ve tekerden 
tiı.. ,._ "t "•• ~~ qllıı. D ~hı Menemende Etem 
~" t~tlıı_,d Öglinler için baklava ve 
~,~•lit. l: Y•pılır. Hariç içn sipa
~~ llliarlc ktan ve perakende satış 
~ ._..1 c,dd ·~•lla " dikkat. Menemen 

~t,lll t.ı eaı No. 21 helvaci ve 
,,•1111ı 

~ ----· ------
~ it&tlı ve müşterisi bol 
~t'ı-.... bir lokanta 
~~~·ıt llıyQ ~u- ı ile birlikte satıhk ve kiralık
~ lolc,~~en ıtlek tır. lıtiyenlerin Kemeraltında 

t._ ~olan ( 62 ) numarada ( Bolu ) lo· 
~ ta• kantaıı aallibi Bolulu Meh-

1' .,._, mtd ata7a "9 TUnalar .. 

Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleıı sair .C 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 1J 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )t 

+c sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 

~~~~~~~f~~~~~~~= 

" Fil başı,. markalı " Türk çamaşır çividi ,. çamaıırlan 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamatırla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalıa 
yapmaz. Eski çamaşırlJrı adeta yenileıtirir çamaprlar uzan 
müddet beyaılığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığanı kaybedib sarımbrak bir ı enk almak· 
tadır. Türk çamaıar çividi suyun dibine çökmez. Boya kuY· 
veli piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zenJin 
eşya piyangosu vardır. Her on küçük kiğıd iç n bir bilet 
ahrsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eyliil Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

Özel öğretme~ 
Fırsattan istifade 

Bir ay kalan ikmal imtihanlarına çalıııb hazırlanmak 
istiyen ilk, orta ve lise talebelerine her türlü derslerle 
lisan dersleri de verir adres hastahane tarafı Arab fınnı 
Yağcılar sokağı 12 numaraya müracaatları. 

~-~aaır.:: .. u .. ~..:ı~a ... °'' 
[•] 

~·••a•ıtı~Mı•M•ı••••••Mıe•ı=tıdlı: 1 TA yy ARE: TE\~~PN 
1 Ressam - Dekoratör 1 ~ Bu haf ta iki çok güzel film birden 

1 V d • At / it m 1 - Çardaş Fürstin : &a rı ama D 1 Marta Eggertb'in gfizel ~esi ile yarattığı meşbur operet 

i Islan:!.:: ~::;~m ~:·~e~::~~:n !:~~~=~:inden 1 : Bü~n d:ny~~~e~~fı~n b~!~!?nın canlı kopyaAI 

4 Fuarda Yaptıracağınız D : Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 
~ PAVVON İNŞAATI 1ı. .-----------------

• DEKORASYON .. • SEANSLAR 
•· PLAN - RESİM 1 Her giln ?6 - 19,40 Ekmeçi kadın 17,50-21,25 
4111 • • " Çardat Filrstin 41 ve bılumum teıu;... . kabul eder E . . · · b 
• ADRES _ ELHAMRA SINEMASI it ECumarteıı pazar gilnlerı 14 de Çardat Fflrmtın ıle a ... ı,... 
.. ......... 4'1 .............. . 

• 
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Uç Vekilimiz 
Şehrimize 
Gelecekler 

Sıvasatn Erzuruma doğru 
ilerlemekte olan demiryolu 
inşaatını teftişe giden Nafıa 
Vekili Ali Çetinkaya'nın bu 
teftiş seyahatinden Ankaraya 
dönüşünde şehrimize gele
ceği hablr alınmıştır. 

İktısad Vekili Celal Ba
yar'ın da Çeşme plaj ve ılıca 
köyünde bir ay kalacağı, 
Adliye Vekili Şükrü Saraç
oğlunun da Gölcük'teki köş
künde bir müddet istirahat 
etmek üzere şehrimize gele-
·ceği öğrenilmiştir. 

İlk üzüm mah
sulü geldi 

936 mahsulü ilk kuru üzüm 
mahsulü evvelki gün borsaya 
gelmiştir. Yeni yılın ilk mah
sulünü yetiştiren çalışkan 
yurddaş Menemende Deşte

ban Ali oğlu Süleyman ıs

minde bir zattır. ____ .. , ___ _ 
Alman- İtalyan 

dostluğu 
Roma 25 (A.A) -Stefani 

ajansı bildiriyor: 
Italyan dış işleri bakanı 

Kont Ciyans, Almanya bü
yük elçisi Fon Hosselli ka
bul etmiştir. Sefir, Alman 
hükumetinin Adis-Ababadaki 
Alman elçiliğini lağvederek 
yerine bir baş konsolosluk 
koymağa karar vermiş oldu
ğunu Kont Ciyansya bildir· 
miştir. 

Bu suretle Alm~nya Ha
beşi;tanın İtalya tarafından 
ilhakını resmen tanımış olu
yor. · 

İhtiyat subay
l~r çağrılıyor 

lzmir Askerlik Şubesinden: 
1 - İzmir şubesinde ka

yıtlı (312) dahil (326) dahil 
doğumlu piyade yarsubayJa
rı (zabit vekiHeri) 1 ağustos 
936 da tayin edilmiş olan 
kıt'alarında bulunacakların-
dan muamelelerini ikmal et· 
mel eri için 29-7 -936 çarşam
ba günü İzmir askerlik şu· 
besine müracaat etmeleri. 

2 - İzmir şubesinde ka
yıtlı o)mayıpta bu civar kıt'-
atta vazifelerini görmek is
teyen yabancı yarsubayların 
(zabit vekillerinin) de ke
zalik mezkur günde İzmir 
şubesine müracaatları ilan 
olunur. 

Bir çocuk 
Şemsi hakikat ucuzluk ser

gisinde tuhafiye aid ve bir 
eve lazım olan pek çok çe-
şitler olduğu gibi her malın 
üzerinde son ve kat'i fiatlar 
yazılı olduğundan ayni za· 
manda muhayyer satış yapıl· 
dığından bir çocuk dahi gel
se aldanmaz yanlış almış 

olsa bile geri getirir parası
nı da aynen geri alır. Bu 
şerait dahilinde satış yapan 
bir mağazadan mal alırken 
pahalımı alıyorum fena mal 
mı alıyorum adanıyormuyum 

diye düşünmek lazım değil-. . 

Meclis ve parti grubu per
şembe gü ü toplanacak 
İstanbul, - Montrö zaferimiz ye neticeleri hakkında müzakeratta bulunmak üzere millet 

meclisi perşembe günü topianacaktır. Bu toplantıdan evvel C. H. P. gurubu bir toplantı 
yapacaktır. Bu toplantıdn Başvepil ismet lnönü ve Tevfik Rüştü Aras Boğazlar mukave
lesi müoasebetile izahat vereceklerdir. Meclisin içtimaında mukavelenin tasdiki ve Boğaz
ların tahkimi işleri hakkında müzakere ve kabul edilecektir. 

ooooooaoooooooooooooooo • 

Ata türkün 
teşekkürü 

İstanbul 25 (A.A) - Cu
mur başkanlığı genel sekre
terliğinden Lozan muahede
sinin yıl dönümü münasebe
tile gelen ve vatandaşların 
yüksek heyecanını bildiı en 
yazılardan Atatürkün müte
hassıs olmuşlar ve teşekkür· 
lerinin iblağına Anadolu 
Ajansını memur etmiştir. 

ispanya ihtilali 
- Baş larafı 1 incide -

milyon frank nakledilmiştir. 

Bu vaziyet gösteriyor ki, 
İspanyadan külliyetli paralar 
kaçırılmaktadır. 
İTALYA, İSPANYAYA 

TAYYARE Mİ SATT ? 
Roma 25 - Deyli Herald 

ve Populer gazeteleri; İtal
yanın, İspanya asi kuvvetle
rine 24 tayyare sattığını 
yazmıslardı. (Jnrnal D'ltalya) 
gazetesi, bu haberleri tekzip 
ile beraber. ltalya harp ge
milerinin, Barselonda bir 
mahalleyi bombardıman et· 
tikleri hakkındaki şayiaların 
da doğru olmadığını kayde
diyor. 

Londra gazeteleri, İspanya 
isyanında her iki tarafa: si
lah göndetmek suretile anar
şinin devamına hizmet eden 
devletlerin beynelmilel karı
şıklıklara sebebiyet vere
ceklerini yazıyor. 

KADIN TABURU 
Hususi bir kadın taburu 

vücude getirilmiştir. Bu ta
bur sosyalist ve anarşist ka 
dınlardan mürekkeptir. Har
biye nazır! Garthgeoedeki 
üssübahriyi zizaret etmiştir. 
oradaki hükumet kuvvet eri 
uazira hararetli bir kabul 
resmi yapmışlardır. Şehirler 

arasındaki muhaberat yeni
den kesilmiştir. 
BİR TAYYARE DÜŞÜ

RÜLDÜ 
Asilerin bir tayyaresi Al

gesirasta yere düşürülmüştür. 

315 ÖLÜ 
Milislere ekmek yetiştirl

meleri için fırınlara kafi 
emirler verilmiştir. İsyan ha
reketinin başlangıcındanberi 

Barslonda ölülerin miktarı 

315 e baliğ bulunmaktadır. 
Hükumetin bir tebliğinde 

asilerin Madride hücum et· 
tikleri fakat bu hücumların 
poskürtüldüğü bildirilmekte
dir. 

Paris 26 - Hergün ispan
ya sahillerini: müteaddid ec
nebi gemileri ziyaret etmek
te ve kendi tebaalarını teh
likeeen uzaklaştırmaktadır
lar. Fransız kabinesi ispan
yaya silah ihracını mennet
miştir. Fransız hükumeti dün
kü içtimaında ispanyanın da· 
bili i lerine karışmamağa ka-

17 yaşında bir delikanlı bir 
namus meselesinden 
arkadaşını öldürdü 

Çanakkale - Şehrimize memiş, Kamil arkadaşını 
bağlı Ayvacık köyünde bir taşla odunla başına vurarate 
kaç gün evvel korkunç bir öldürmüş, cinayetini örtmek 
cinayet meydana çıkarılmış- için de Yu,ufun cesedini 
tır. Yapılan tahkikata göre toprağa gömmüştür. 
hadise şudur: Yusufun birdenbire orta-

Köyden 17 yaşlarında dan kaybolduğunu gören 
Yusuf isminde bir genç ile ailesi zabıtaya müracaat e-

dince hadise üzerinde tah
arkadaş• gene 17 yaşında · kikat yapılmış on gün eve) 
Kamil on gün kadar evvel delikanlının arkadaşı Kamil 
gezmek üzere bir bahçeye ile beraber köy dışındaki 
gitmişler, orada her ikisi bahçelere gittiği anlaşı lmış, 
arasında bir namus mesele- katil biraz sıkıştırılınca bü· 

1 sinden kavga baş göster- tün cürmünü itiraf etmiştir. 
miştir. Vak'a tenhada cere- Yusufun cesedi bahçede top-
yan ettiği için kızışan kav- rak altından çıkarılmış, Ka-
gaya kimse müdahale ede- mil Adliyeye verilmiştir. 1 

0000000000000000000000000000000000000000 

Dünkü atletizm birincilikleri . 
1 

- -----
Dünkü musabakalarda hiç 

seyirci yoktu, nizama hiç 
riayet edilmiyordu 

Dün bölğe atletizm birin- Yarışların heyeti umumi-
ciliğine başlandı. Sahada tek yesinin tekrarı lazım geJe-
bir seyirci yoktu. Alman cektir. 
teknik neticelerini bir tarafa Her halde birinciliklerin 
bırakarak yarışlarda yapılan usul ve nizama nygun olması 
usulsuzlukları yazaçağız. Çün- isteniyorsa atlatizmden anlar 
kü dünkü neticelerin nizami birilk heyeti yapılmalı ve ya-
hiç bir kıymeti yoldur. ilk rışlarm idaresi bu heyete 
hata musabakaları verilen bırakılmahdı. Bu suretle ciddi 
listeye göre musabakaya iş- bir müsabakadrn sonra niza-
tirak hakkı olmuştur. Bu mi lzmir birincileri meydana 
hatayi takıp eden nizamsız- çıkarmalıdır. Yoksa bugünkü 
Jıkta lisansile olan atletlerin ajanın llnir birimiliklerinin 
musabakaya iştirak ettirilme- nizami şekilde ikmal edile-
mesi olmuştur. Bu yüzden c ğini hiç zannetmiyoruz. 
hakim K. S. K. tan Said ile Yrpılan 10 numaradan üç 
Ajan arasında munakaşa birincilik Altaydan Hasan, 
oldu. Bilal Salih tarafından kaza· 

Ve Saide yapılan işin nıldı. 
nizamsızlığı ileri sürülerek K. S. K. dan lbrabim iki 
vazifesini biralttı gitti. Bu birincilik Bucadan Cahid, bir 
hal yarışları ikinci numara- birincilik Göztepeden Sürey-
sında geçti bundan sonraki ya, bir birincilik Altıkordu 
'bütün yarışlerda gayri niza bayrak takımı bir birncilik 
mi yapıldı. Bir defa müsaba- K. S. K. lı bayrak takımı 
kaJarda konması lazım gelen tarafından kazanılmıştır. 
irtibat hakemi, muvasalat HAKK ı GÜR 
hakemi, yürüyüş hakemleri, 1 -·- f 
konmıyordu yalnız ~ir ha~em f ngili z kralının 
depar yaptırıyor, dıgerlerıde 1 

derece alanları seçmek için seyahatı 
finişte bekliyordu. Koşu sta
dında musabıklar sağdan 
!4olc\an geçtiği gibi birbirle
rini ite kalka favul yopıyor
·du.Bunda başka usülsüz ola· 
rak musabı '- !arı teşvik için 
teşvik için yardımcı koşu
larda tertib ediliyordu. 4-400 
bayrak yarışında birinci ge· 
len Altınordu takımına favul 
tatbik edilmek istendi. Altı· 
nordu diskalifiye edildi. İti
razlar olundu, netice karar 
değişti. Fakat kat'i bir şek
le bağlanmadı. 

Şimdi bu vaziyette geçen 
birinciliklerin nizami hiç bir 

Portsmuk, 26 (A.A) 
Kral Sekizinci Ddvard, Ka-
1esye gitmek üzere saat 
10,37 de Anşantrez yatına 
binmiştir. 

rı koca 
bo~uluvordu 

ine raltında denize giren 
aşçı Mustafa ile karısı Na
ciye dalgaların tesirine kapı
larak kaybolmuşlarsa da 
yetişilerek kurtarmışlardır. 

Kadın fazla su yuttuğundan 
memleket hastanesine kaldı-

27 Temmaı 

Tahra bey 
lzmirde PapuJasıJJ 

Falına Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALAR 

-1- ~ 

Venizclos, ç:aJdaris, Demircis, Kondils nedell 
öldüler ? Çaldarisin ölümünü vaktinden 

evvel haber veren adam 

Tahra bey İzmir işgali zaoıa-
nında Papulas'ın falına baktı 

ve dedi ki •••• 
o senelerde söylemiştir? ftte Avrupanın meşhur adam

ları vardır, bunlar istikbalde 
olacak hadiseleri 15 - 20 
sene evvelinden haber verir
ler. Mesali Venizelosun ölü
münden sonra Yunanistan 
ricali birbiri arkasına öldü
ler. Bu ölümlerin birbiriıci 

takip etmesi Kondilis, De
mircis ve Çaldarisin de ölü
münden sonra Yunanistanda 
büyük dedi kodulara büyük 
tefsirlere sebeb oldu. 

Yunan ricalin\n birer sui· 
kasde maruz kaldığı bile 
ileri sürüldü. Fakat bütün 
gürültüler içinde bunların en 
şayanı dikkati istikbali ha
ber veren bir manyatizmacı
nın iddiasıdll. Bu zat Çalda
risin ölümünü daha evvelden 
haber vermiş, Çaldarisin de
diği günde ölmesi üzerine 
derhal gazetelere müracaatla 
hesabında küçük bir yanlış
lık yaptığını Çaldarisin dört 
gün sonra öleceğini haber 
vermiş, ve hakikaten ( belki 
tesadüf eseri ) Çaldaris bu 
şayanı hayret adamın dediği 
günde ölmüştür. 

Bu esrarengiz adam kim· 
di? 

Şimdi bütün Yunan gaze· 
telefi bu dedikodularla dol
makta bu esrarenğiz hadi
selerin düğümünü çözmeğe 

uğraşmaktadır. Yunan gaze
teleri diyorlar ki : 

Bir adam tasavvur ediniz 
ki dünyada bütün olub biten 
hadiseleri daha evvelinden 
haber vermek kudretine 
maliktir, bu adama ne isim 
vermek lazımdır ? 

Bu adamın ismini heman
söyleyelim: 

Tahra beyle Londrada bir
likte çalışan Hindli parofe
sör Atinanın yövmi gazete-

. !erinden başka ruhi tedkik 
lerle oğraşan bir mecmua 
Tahra beyin de vaktile As
yai Sura Yunan orduları 

kamandaoı general Papulasa 
söylediği sözleri yazmakta
dır. Bununla beraber Tahra 
bey Yunan tarihine acılı 

sayfalar ilave den Anadolu 
işgalinin muğliibiyetle neti
celeneceğini daha muharebe 
başlamazdan evvel Stiryadis 
ve Papulasa ~öylemiştir. 

Biz daha ziyade memleke· 
timizi alakadar eden bu 
şay~nı dikkat yazılan tercü
me ve nakletmeği faideli 
bulduk. Tahra bey bütün bir 
Yunan milletinin mukadde
ratını tayin eden bu istikbali 
nasıl görmüştü. Gene ayni 
adam Mussolininin falına 
bakmış, İtalyan diktatörünün 
İtalyada bir vahdet vücuda 
getireceğini İtalyanın Habe-
istan istila edece w ini daha 

b ıu· buda tahakkuk etmiş u 
nuyor.. i 

Kafi değil mi ? Yine •Y;, 
adam Yugoslavya krabnınb•O 
bir kaza kurşununa ku~ Jer 
gideceğini daha o vakıt 
dünyaya ilan etdJişti.. d' • 

. b"' 15"' 
iki s~ne evvel bu 8 di 

de pariste cereyan eto:ıe 
mi?.. dur 

Tahra beyin akıllara 1 • 'ıe e 
gunluk veren bu Dlu.cı 010 

rinden birisi de Yunanıst~ olı 
cumhuriyete kavuşacağı 1-
fakat bu rejimin tekrar.~~:. 
lığa döneceğini söyleı:nıŞk'OJ' 

Şimdi size Tahra bey d~ıle 
dir ? Papulasla lsterya ğırı
nasıl tanıştı. Yun.ın o:ı• 111 
bi••etini daha evvelden :~er 
haber verdi. Bunları ı 
birer anlatalım: r) 

(Arkası \f& 
1iıı1C ___ ..,. ,,...,,. 

Filozofun 
Köşesi __,_ 

· "de - Baştarafı 1 ıocı .ıo 
h. ! OtO'r"., 

- Pir ol şey un ıd• .. 
ağzımla meydanda fırı od' 
gibi dünerek devranı v~~or' 
getir! devran bittikten pi• 

• ,şı 
tahtaları sil ! akşaı:D8 topl•r 
şir, su ısıt ! sofraları b&J y-' 
üstüne de onattı saat · auo• 
gn~nde oruç tut ! .. rJercO
hangi can dayanır? fyoo" 
ı..ı.. ek tanesi kadar a b•"· 

ı ta yutmazsam ben nası b fi 

mül edebilirim? Güo• 0~aı 
sa ruzu mahşerde 

1 
r• .,e 

çekecek benim, bun 
8 

oluyor !.. ce'' 
Diye kaçamak bıt ·f 'I 

.ıarı 
verince. Şeyhte . oi: 
kibar bir zat olduğu k 1~ iı•P 

- Hani o aktar 
1 

1 t" 
·ıacııı 

tat aldığın sancı .. 1 d .. feri·· b 
tarken mi seni gor ud• A 

Sual zarifi karşısın 
dullah sevinerek. . terler• 

b. ıs 
- Evet şey ıı:Dı 

onlarada vereyiı:Dl·u difirll· 1 
Der. Mesele ha .e ,4bd" 
Geçen gün DevrıŞ taıJııd'~ 

lahı yolda eli!1d~ke" r•' 
alat edevatı gıde ~ 
ladım : l bıl 

il b ası ı.1ıı 
- Abdu a n cı·'/ot• 

·1 e ı . 
ke ta hamı:Diı . e tıJ' 
Yoksa hapı JeblebıY 
kardın? . \fe 

1
: 

Deyince, .. arıf katlı• I> j\ 
adamlarla duşe 1,., 
cevaplığa alış~ış. 0 fıO 
dullah birdenbıre· b•P' 

- Şu zaı:Danda çı1'•' ıs> 
ğa, cevize kadar tıalı•ııı ti 
genne bu yüke e r·~· J1 ;t-ı~· 
edilmiyor aı:Dııı•ı ke'O ~ 
bu da .oir çile çe beıecle ' 

Cevabile ınu~~egişe:,t 
lundu. Halbu t'ıar olıl' j'ifti 
man değil, ka af tf e 
zamana göre ka .;,uaıe··· 
meyenlerin va'f 

0
fo ~fi 

Şark fefoı f(e., 
HIDAy~'f 


