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Beyler Sokağında 

(Halkın Sesi) Matbaasında 
Basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri verilmez SESiDiR 

Londra 27 (A.A) - Ku
düsten bildirildiğine göre, 
İngiliz kuvvetleriyle Araplar 
arasında bir müsademe o(. 
muş ve on Arap [ölmüştür. 

Dinarlı 

Ati"na 27 - Dün yapıla
cağı ilan edilen Cim Londos
Dinarlı Mehmed karşılaşması, 
bazı mali sebepler yüzünden 
önümüzdeki Pazar günü saat 
18 de yapılacak ve bir Yu-

- Sonu 4 üncüde -

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

.. Kolu sarılı bir vatandaşın derdi 
1:7.1 orbahmn Çakırbeyli köyünden Halil Öncel adında 

'' IUB kolu sarılı bir vatandaş matbaamıza geldi ve derd 
yandı. 

Macaristanın ilk önce tam istiklalini temin eden "Mukad
nes Stefam" ıerefine her yıl Budapeştede yapılan törenden 
bir intiba. 

Bu yruddaşın ifadesine göre, nahiye müdürile Halil ara
rasında kooperatif işleri yüzünden ötedenberi bir ihtilaf var· 
mış. 

Halilin iddiasına nazaran, Nahiye müdürü bu vaziyetten · 
münfeil miş, kendisi bir davada şahit sıfatile karakola cel
bedilmiş, bu esnada Nahiye müdürü de karakola girmiı, 
Halilin ayağa kalkmadığını gören Nahiye müdürü Halill 

- Sonu 4üncilde -
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Aşk Gecesi 
• • 

-- iki Izmirli Gencin Romanı --
29 - Yazan: EROL TEKiN 

Gözleri karardı sende1iyerek yıkıldı 
- Hem evet hem bayır.. tağında gö1. yaşları döktü. 

Neyse canım söyleyeceğim Mektepten iki ay sonra mek-
şeyden çok ayrıldık.. tepten çıkacaktı. Hayat bu 

- Bir 'şey mi vardı. muydu? O ne hayaller ta-
- Evet bu gece arkadaş- sarlamıştı. Mes'ut bir halde 

)arımdan Koralinin bir su- annesinin kucağına atılacak, 
varesi var. Doğum gününü doya doya gözlerinden öpe-
kutlulayacak.. cek: 

Cebinde bir kağıt çıkar- - Anne.. işte artık ben 
dı: geldim .. Merak etme mes'ut 

- Davetiyeyi bilhassa olacağız .. 
kendi gelip vermek isterdi. Diyecekti. Fal<at heyhat.. 
Fakat seni hiç göremiyordu. işte bütün bunlar birer ba-
Nihayet işi bana vardi. Ben kikat olmamıştı. Önlerinde 
de işte sana getirdim. büyük bir güneşin aydınlat-

Sonra güldü: tığı saadet yolu dakika için-
- Seni kaçta gelip ala- de zifiri bir karanlığa dön-

yım. müştü. 

- Kaçta istersen Onun son sözleri hali ku-
- Pek aİa .. 20 de ora- !ağında çınlıyordu.: 

dayım . 
- Çok ihtiyanm yavrum. 

Ve uzaklaştı. Esat elinde • Kimbilir sen dönünce bu 
kart baka kalmıştı. Bu ka- evin boşluğunu nası) karşı-
danlardan kurtulmıyacakmıydı )ayacaksın. 

O akşam hakikaten saat Bu sözler göz yaşlaranı 
20 de Kolet geldi ve daha çok akıtb. hıçkırıklar 
onu aldı. Bı'r taksı"ye atla-

boğazını yırtmak istiyorlar 
yarak beraberce gittiler. gibi çıkıyorlardı. 

O gecenin hatuası Esadın O bundan sonra bir şeye 
dımağında silinmiyen acı bir karar verdi. Mes'ut olmak 
hayal gibi kaldı. Bütün ta- diye dünyada bir şey yoktu. 
nıdığı kadınlar onunla dans Geriye kalan iki aynı 
etmek için çırpındılar. O vucudundaki son bir kud-
hepsine söz verdi ve hepsiy- retle çalıştı. Bunu ona ve
le dansetti. Kollarına bütün 

ren Nevin olmuştu. lmtiba
ağırhklarını veren genç gü-

nını muvaffakiyetle bitirerek 
zel kadınları bir defa olsun 
sıkmadı bile.. mektepten diplomasını aldı. 

Baş döndüren kadın ko-
kularını teneffüs etmemek 
için nefes bile almadı. Yü
züne değen yüzlerin sıcak
lığını hissetmemek için ba
şmı geriye çevirdi. O gece 
elinden ne geldiyse yaptı. 

Sabaha karşı yatağına 
yorgun bir halde düştü. Bir 
arkadaş olarak tanıdığı bü
tün kadınlar dün akşam bü
tün hakikatlarını ortaya at
mışlardı .. 

Ne fena .. 
O yalnız birisini seviyordu. 
Nevin. 

*** 
Ertesi sabah kendisine 

bir telgraf uzattalar. Esat 
heyecanla açtl. Fakat daha 
ilk satırıoı o~ur okumaz 
başı döndü, gözleri karardı 

ve sendeleyerek olduğu ye
re çöktü. 

Telgraf annesinin öldüğü
nü yazıyordu. 

*** 
Geceleri her dakika ya-

*** 
-4-

Vapur İzmir limanına gir
dikten sonra büyük bir ho
murtuyla demirini attı. Gii-
0peşteye dayanan Esat lzmir 
harabelerini iki hayalle kar
şıladı. 

Annesi ve babası 
O göderini kapadL Artık 

hiç bir şey görmek istemi
yordu. Hayat kimbilir belki
de onun için ölmüştü. 

Gözleri nafile yere uzun 
zaman vapura yanaşan ka
yıklara daldı. Nevin yoktu. 
ihtimal mektubunu almamış
tı. 

Vapurda kimse kalmayın
caya kadar bekledi. Nihayet 
o da elinde yalnız bir valiz 
rıhtıma çıktı. 

Göztepedeki evlerinin ka
pısını açtığı zaman yüzüne 
keskin bir rutubet kokusu 
çarptı. Bu hal onu bir an 
için durdurdu. 

( Arkası var) 

Bir ~-o · t Gecede .. Clnaye 
------- .. ·· ----
Korku Ve Heyecan Romanı 

-8-

Genç kız1ar üç haydudun arasında oturdu 
Bu büyük mirastan istifade 
için kendisini kaçırmak isti-
yorlardı. Ve ihtiyar İman 
ancak P.arasına konmak için 

katledilmi~ti. Fakat ayaleti
nin kırk cinayetinden otuz 
dokuzu ne maksatla irtikap 

edilmiştir? Bunların da hepsi 
zengin ve tek ınirasçıya ma-

----.-~ıu.&.;.ıı.u.aAU.JıAL..u.'emllerdi a. 

adam kendisini bir anda 
otomobile athlar; daha doğ
rusu, otomobile nasıl bindi
rildiğini bile anlayamadı ! 

Kendisine: 
- Sakın ha bağırmağa, 

İmdad istemeğe kalkışma ... 
Sonra güzel göğsüne il4 i kur 
şun yerleştiğini görürsün ! .. 
Hem de bizim kurşunlarımız 
he dum-dum kurşunudur!.. 

• llAlkm s .. ı t 

İngiliz Hüküm
darlarına 

Son zamanlarda ya
pılan suikastlar 

Geçen asır içinde lngiliz 
hükümdarlarına beş defa o 
da akim kalmak üzere sui
kast yapılmışbr. En son sui
kast bundan S4:senede 1882 
senesi Martının ikisinde Ro
derik isminde bir deli tara
fından kraliçe Viktoryaya 
Londraya girerken yapılmış· 
tır. 

Viktoryaya uzun saltanatı 
zamanında beş defa suikast 
yapılmış, hiç birisi muvaffak 
olamamıştır. 

Kraliçe Viktoryanın oğlu 

ve Veliahdı yedinci Edvarda 
sadece bir defa suikasd ya
pılmıştır. Yedinci Edvard 
henüz prens Doğal iken 
Brükselde zevcesi ile birlikte 
buluııduğu vagona Spida 
isminde 'birisi tarafından 
beş on el silah atılmıŞ 
idi. 4 Nisan 1904 de 
yapılan bu suikas da 
matlub neticeyi vermemiştir. 

İngiliz veliahdine karşı bir 
sürü kurşun atan Spida on 
beş yaşında bir çocuktu. 
Tevkif edildiği halde yaş1Dın 
küçüklüğü hasebiyle mahkum 
edilmesine imkan bulunama· 
mıştır. 

Çocuk auikasdı, Boerlerin 
intikamını almak için yaptı
ğını söylemiştir. 

Spridanın attığı kurşunlar

dan birsi hala Vidsor sara
yında mahfuzdur. Ve üzerin
de Yedinci Edvard'ın el ya
:rısiyle şu cümle yazılıdır: 

'
1 Spidanın kurşunu. Brük

sel, Nisan 1904. ,, 

İngilizlerle yeni 
anlaşma 

İhracatımıza 
hız vermek 

için çalışıyoruz 
Bir ... heyetimiz Londra

ya gidiyor 
İngilizlerle yeni bir tica

ret anlaşması yapmak üze
re Londraya •gidecek heyet 
Ankaradan İstanbula gelmiş
tir. Heyet iktisat müsteşarı 
B. Faik Kurdoğlunun riyase
ti altındadır. 

İki memleket arasındaki 
eski mukavele, tatbikatta 
çıkaıı bazı güçlükler yüzün
den umulduğu kadar randı
man vermemişti. Bu defa 
ihtiyaca daha uygun ve ti
cari münasebetlerin inkişa
fına daha ziyade müsaıt 
esaslar dahilinde , .anlaşmaya 

"'çalışacaktır. İki memleket 
arasındaki .' : dostluk havası 
ve menfaat birliği bunu 
kolaylaştıracaktır. İktisat 
müsteşarının Londrada ev
velce mevzuu bahsolan İn
giliz istikrazı hakkında da 
temaslarda bulunacağı ve 
işin bir sona bağlanarak sa
nayi programımn tatbika
tında İngilterenin a 1acağı 
malzeme kredisinden is· 
tifade edileceği söyleniyor. 

Bundan başka Faik Kur
doğlunun başlıca Avrupa 
merkezlerini dolaşarak ibra
catımıza yeni bir hız ver
mek imkanlarını temin et
meğe çalışacağı ve zamanı 
yaklaşmış olan ihracat mev
siminden memleketimizin ge· 
çen senelerden fazla istifa-

Antikiteler 
•• • 

muzesı 
~1üze civarında 15 ev 

istimlak edilecek 
İzmir Antikiteler müzesi~ 

nin etrafını çeviren durumlan 
itibarile müzenin maddi ma· 
nevi kıymetlerini lekelemek
te olan 15 kadar evin usulen 
istimlakı Maarif vekaletince 
tasvip edilmiş, istimlilHrza
ruri olan bu hbinaların kıy
metlerinin takdir · ettirilerek 
mazbatalarının acele gönde
rilmesinin ilbaylıktan:şarbay
hğa emir edildiği haber alın
mıştır. 

Cumuriyet ha yramın
da açılıyor 

Müze ve • Aksepol yolu 
Cumuriyet bayramında açı
lacaktır. 

Bergama Antikite işlerinin 
;-tanziminde bulunmak için 
geçende Bergamaya gittiğini 
yazdığımız Antikite müzeleri 
direktörü Selahittin Kantar 
şehrimize dönmüştür. 

Kordon rakısı 
pek yakında çıkacak 

VE 

Kordon gecesi 
nin ıevkini tamambyacakbr 

de etmesine yol açacağı an· 
laşılıyor. Müsteşarın seya
hati esnasında Romaya da 
uğrayarak yeni İtalyan güm
rük rejimi yüzünden güçle
şen ihracatı eskisi gibi kle · 
ring hükümleri dahilinde 
yapmak için temaslara gi
rişmesi ihtimali vardır. 

............................................................................. 

i GözüMüZE CARPAN YAZILARI 
ı ' ı • ............................... 0 ........................................... . . 
Ordu}'& 
Bayrağa 

Hürmet! · 

rını aksettiren samimi bakış 
JarJa bu koç yiğitleri seyre
diyor. 

Yürüyen bir kıt'a memle
ketin, milletin yüceliğini, 

kudretini, satvetini temsil 
Çelikten bir dağ 

başında kumandanı, 
sokaktan geçiyor. 

gibi, eden bir semboldür. 
kıt'a Halbuki o seyirci kalaba-

Çivili kunduralar, granit 
kaldırımların üzerinde bir 
silah şakırdısını andıııyor, 

Başlar dik, göğüsler kaba
rık, ayaklar dinç.. Neferler, 
Türk neferleri yurdun kapı
larında vazife almağa gidi-
yorlar: 

Yol kenarlarına dizilmiş 

bir yığın halk gözlerinde gö
nüllerinin o andaki temiz 
heyecanını, iftihar duygula-

lığının içinde, hiç bir elin 
başa doğru yükselip de, şap
ka çıkarmak jestini yaptı
ğını göremedim. 

Bu hal'c lakayt mı?. Değil! 
O bakışlar da gösteriyor ki, 
gönüller çoşkundur. O bür
ınetkarane duruş isbat edi
yor ki göğüsler iftiharla do
ludur. 

O halde? Şapkalar niçin 
çıkmıyor? Bu bir görgüsüz
lük, bilmemezlik eseridir; 

başka şey değil. 

Halka öğretmeli, anlat· 
malıyız ki, her büyük şeye 
selam verilir. Ve gerek ordu, 
gerek bayrak, bir milletin 
varlığından en ileri, en üstün, 
en muhterem şeylerdir. 

Cumhuriyet rejimini idrak 
eylediğimizdenberi bellediği
miz iyi adetlerin, alıştığımız 
güzel şeylerin arasında bu 
kusurumuz hazan çok fena 
sırıtıyor. 

Hürmeti yalnız kalbinde 
duymak kafi değildir. Onu 
ele güne karşı mutlaka ihzar 
etmeliyiz. 

Bahusus ordumuz ve bay
rağımız mevzuu bahsolunca. 

E. TALU 
" Son Posta " 

Dünya y,ı kin1 idare 
ediyor? 

Fransızca bir gazale 
verdiği havaCliae fil ~· 
icap eaerse Yugosl••1· 
b. h • R S ••oınır• ır mu arrır. . . !l'J d' 
"Dünyayı kim idare ~ 1

' 

adlı br kitap neşretllılf• 
kitap yüz sayfa imit •e 
sayfalık kitabın her ~af 
sında yalnız şu 1'eJime~Y 
lıymış; 

Paraf • 
Gene ayni gazeteoiD ti 

yetine göre bu kit•P 
defa tabedilmış. _ 

Nişan yüzüğün°0 
manaları neair? 

N. .. ...... ski ~1 
ışan yuzugu e 

1 8 Iılar zamanından ka 111 

Onlar da nişan f~zn 
rini sol ellerinin bııııııd. 
zük parmağı adını ve: 
ğimiz parmaklarınrına a 
lardı. 

Mısırlıların nişan . .n . , ... ı 
takmaları ve bu . .

0 münhasıran sol ellerıoı 
zük parmaklarında tafl 
larının sebebi kal~teP ~ 
bir damarın sol elın- bU 
parmağında nihayet 
ğuna inanmalarıdır .. 

Deniz ejderı 
Arada bir duyarıı: · 

nizlerden birinde bir eJ 
ha görüuür. Bu sefer. 
Atlantikte bir yılan eJ 
hası göründü ve bu81a' 
görülmekle kalmadı 
dü. Bu nlanı askerJ~r te 
zerle öldür<lüler. Leşı k 
lenecek. doldurula~0• .. eıı .. Rio hayvanat muz 

nacak. . deP 
Askerler denız 

80 
metro uzunlukta bir 
metre kalınlığında 

.. "nce 
oın çıktığını goru anı 
korkmuşlar ki, hayvl 

1 .. çar 
duktan sonra ~ga. d6 
manmışlar ve yıroıı ki• 
at leşinin yanına ya 

mışlar. l f1 
14 Teınuzda eve 

Fransada bir bekit 

ma: 
- Evli misin? 
Diye sordukları 

bekar adam: 
- On dört 

evlendim, . 
Cevabına verınıt· fr 

b' de 
Bunun se~e 1 baYr 

nın Cumburıyet d1 
14 te 

tesadüf eden 11sı 
hiçbir evlen01e ıP: 
yapılmadığı, f ranr• r • 
Fransada evlenen e e~I 
da 14 teınınuıd• ıo• 
bir tek kişi bu)UP 

mış .. 

f
- .. ıebirli g 

arasında otomobilde oturdu. ilerlerken, tamamen teslim Genç kız, büyük bir usta- cam, şo orun 51pa 
Otomobil bütün sür'atile ha- olmuş vaziyette olmakla be- lıkla topuğunu bu küreciğin siri altınCla kal!Jl~ıo 
reket etti raber, yanındakilere hisset· üzerine bastırdı ve o anda olmuştu. Taba?~r dar 

Detektif, haydudlara ta- tirmeden elini cebine soktu. nefesini tuttu. sile ve şiddeti• 11'1~, 
mamen teslim olmuş gibi Ve cebinde bulunan küçük Ökçesinin altında tazyika camı kıran genÇ ı 
duruyor idi. Fakat bütün cam küreyi sıkı, sıkı tuttu. tahammül edemiyen cam kü- canın nan.ılus~n:e: 
düşüncesi ile bu üç haydu- Z. R. ismi altında çahşan recik parçalandı; otomobilin kafasına dayaE~rioİ 
dun elinden kurtulmak çaresi dedektif genç kız Kambriç içinde kesif bir buhar peyda - Dur 1 ·oi b 
aramakta idi. üniversitesinde kimya tahsil oldu. durmazsan beY.

01 ·ıe 
d ~ Ne pahaya olursa olsun etmiş i i; kimya işlerinde Genç kızın yanında otur- dum-dum kur., 

bu haydudların elinden kur~ büyük bir istidad ve muvaf- makta olan iki haydud, ağır Iarım ! . . k• til' 
tulmak lazımdı. Çünkü bir fakiyet göstermiştir. Bunun ve çirkin bir küfürle başla- Şoför ıçın baf ktu; 
an evvel maktul Barleyin için elbiselerinde bir çok rını çevirdiler; fakat daha reket imkanı Y~e dO' 
evine gitmek ve vaziyeti gizli cepler var idi. Bu cep- fazla bir harakete muktedir bili ani bir fire;arOO 
anlamak isteyordu. Esasen lerde de işe yarayan bir çok olamadılar; haraketsiz kaldılar. Genç kız, şo be ...,.,r 
uyuşturucu maddelerle mü- aletler arasında, böyle kü~ük Z. R. yıldırım gibj bir sü- şiddetli bir ~a~ b•yj' 
cadele hakkında Klobun ver· kimyevi maddeleri havi cam ratla haydudların elindeki sonra geçirdıği t•i' 
verdiği karar da İman Bark- kürecikler de bulunurdu. tabancaları · kaptı ve bir can- istifade eder~~:..(li 
lerin evrakı arasında idi. Bu Z. R. bu küreciği hiç baz kadar mahirane bir sıçı · Bereket kı ytı• 
vesikan da mutlak surette hissettirmeden cebinden çı- rayışla yerinden kaydı. b linden he

1
°:;

1
, bdJO 

--1--'-,,.._.ı.._ . .._.....,.~..ı,. """' 1.u•All su.ıAl.da.u.~---Otnmoh' · sofö - ir metre uzali ·~ _,.,, 
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.-ı •• Şevki Uğur 
bahili hastalılHar mütehassısı 

~•nın Hamburr üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
l'~ I &aat d ... kuza kadar ve öğleden sonra birden 
,._Yea.!\:leri dahi muayene ve tedavi eder. 

nesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
. e llıda 36 numaralı muayenehanesinda. 

h\ı karaciğer, kan hastalıkları kansJzhk, zayiflik, 
an, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 
~ı~ı~~~~~ 

'..,,. ....... -, 
S. Ferit Eczacıbaşı !~>t~~-**• 

SULFATO KOMPRİMELERİ jj EJh Tel 
En saf Sulfatodan yapılmıştır ı fl amra 2573 

Hazmı kolay tesiri 'i idaresinde Milli Kütüphane ıineması 
çabuk ve kat'i. l _ 
Şekerli şekersiz ola· • Bu gun 

rek muhtelif zarif .c iki büyük film birden 
·~~·

1

;~
1

t~~ticeyi ~ 1 - VİYANA BÜLBÜLÜ 
FERiT i\1artha Eggerh 

lınıir Yün Mensucatı j --· 
}f Türk A. Sirketinin ~ 

Sulf ato kompri- ; 
meleri kullanmak 

la alırsınız. tC 

~ 

2 - Fakir bir delikanlının 
hikayesi 
~larie Belle 

.. 
'1 alkapınaı· Kumaş Fabrikasının 1 

8'iL.~layııiyle yeni çıkardıiJ kumaılar: 1 
Zarif 1 

Markaya dikkat 
Merkez depo: Hükumet caddesinde 

Şifa Ecza nesidir 
TOPTAN PERAKENDE 

4'< Duhuliye 20 kuruştur. 
~ 4 de Fakir delikanlı 6 da Viyana bülbülü 
tC 7,30 ,, " 9,15 " " ,. 
•< )\\ 

Ve Ucuzdur l ')t~:t:ttttt:t*ltt**~*>t~>e 
~ ~ Satış yerleri ~ ~ ~ 

~~~~~~~~~~§~~~~· 

~I\ Ordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 =-t D O K T O R )t 

'ıııaleddin caddeıind~ Fahri Kandemir Oğlu~ ti A. Kemal Tonay ~ 

• ~~~~~~~~ jj Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ lcenler bılır -R hastalıklar mütehassısı >+ 
J tC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ın- ~ 

<f< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
..... 1 - t ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )f. 

t( Müracaat eden hastalara yapılması Jizımgeleıı sair 4ı( 
t( tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- <f< 
<f( Jara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ,. 
t( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+ 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaıırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırlırı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyuhğını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığmı kaybedib sarımtırak bir renk almak
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuY
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerdeo bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya piyangosu vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler -ve hediyeler depomuzda verilir. 

~'t'eıı., - . -
~1 ·~· h "k• . ~ Stır ' ayatınızın zev ını. sıhhatınızın 

, ~ette korunmasını temin edecek ancak 

~I ~ı, Kabadavı ve Billur 
' •rıd l'~~r.. -
~~ TÜRKİYE Me-;;;e~ 
~. • rdunu alıyor 
>~,~ t telbiz 
~~ ~a._ slltten imal edilen Mene-

t' ~~dt ftktr ~e halis taban ve şekerden 
~:ti~ '111ııı elvasını Menemende Etem 
t~ '· 1 flttıı · Döğünfer için baklava ve 
~ ~l edilir •~a Yapılır. Hariç içn sipa
)~ )t •~ı. ~ oktan ve perakende satış 
~'-'i tllı,I c ~kasına:. dikkat. Menemen 

t-. tt,.: ~esi No. 21 helvaci ve 

~e~~in kişesi 
~ürk Hava Kurumu . 

~I~ 1 N o ~, ~; oıaaa,ıc . . • a n 
~'el~ .... ı,· •atıyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 
\~~~' lc'-a.ı? ı~ bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

'lll:lıze h' 
61 ızmet etmiş olursunuz. Müşterilere 

lt.~tıı.... zre ır6rade on ve haftada elli kuruş tak
~~ •er ~11~D kiıesi birçok vatandatlari zengin 
-~ fillil lllittır. · 

6-et ~ddesi Kenaeralb karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

;~:n:~'"~~~·~~.~~~~ 

9 Eylôl Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

özel öğretmen 
Fırsattan istifade 

Bir ay kalan ikmal imtihanlarına çahşıb hazırlanmak 

istiyen ilk, orta ve lise talebelerine her türlü : derslerle 
lisan dersleri de verir adres hastahane tarafı Arab fınnı 
Yağcılar sokağı 12 numaraya müracaatları. 

'-Mdlı~MMAA~AlıAAAıılıAMA•W~ -~T· A. yı:y. ·Y·A· mR~E~-;;~-~, 
r u..!f.'. . ~ ~ : 3151 

J Ressam~ :- Dekoratör = ~ Bu hafta iki çok güzel film birden i 
: V d • At / S ~ 1 - Çardaş Fürstin 
fi na rı ama D ~Marta Eggerth'in güzel sesi ile yarattığı meşhur operet 

1 lıtanbul ve Münib Gilzel Sanatlar Akademilerinden » g § 2 - Ekmekçi kadın 1 mezun muallim ve Dekorasyon mutaha11ısı 1 ~Bütün düny~ dillerine çevrilen büyük romanın canlı kopyuı 
41 Fuarda Yaptıracağınız D i Fıyatlar 15, 20, ~~O kuruştur 
.~ PAVVON İNŞAATI D • ---------...::..... ________ _ 
• DEKORASYON .. • SEANSLAR 
41 PLAN _ RESİM ~-9' tl Her gün ?6 -19,40 Ekmeçi kadın 17,50-21,25 
4 · · ~ k I> 9 Çardaş Fürstin 

1 ve bılumum teııı~. ~ abul eder • ~C . - 1 · 14 d ç d F" · ·ı ba 
ADRES _ ELHAMRA SINEMASI _. E umartesı pazar gun erı e ar aş urstın ı e f 

.. ._ ••••••• ~ ............... BBBBBB 
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ı&!Hi&IM Tahra be1 
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Manisa vali-
sinin acıklı 

ölümü 
Bugün şehrimizde 
merasim yapılacak 
Manisa valisi Murad Ger· 

men evvelki gün manisada 
M oris Şinasi hastahanesinde 
yapdan bir ameliyat netice
sinde ölmüştür. Bu hazin 
ölüm bütün Manisa ve İzmir 

• 
muhitinde büyük acılar do-
ğurmuştur. 

Kıymetli vali hastalanma
dan iki saat evvel makamın
da oturuyordu. O sırada bir 
dondurma yemiş ve büyük 
bir sancı ile karşılaşmıştır. 
Toplanan doktorlar derhal 
ameliyata karar vermişlerdir. 
Şehrimizden de doktor ça
ğırılmıı ise de basta vefat 
etmiştir. 

Cenaze bugün Manisadan 
· merasimle kaldırılarak şeh

rimize getirilecek ve'Soğuk
kuyu mezarlığına gömülecek-
tir. Vilayetimiz, şehrimizde 
yapılacak cenaze töreni için 
bir program hazırlanmış ce-
naze merasimine askeri mül · 
ki erkinı ittirak edecektir. 
Cenaze takriben saat 
17,18 de Karayaka iskele 
meydanına gelmiş buluna
caktır. 

Panayır ve 
ecnebiler 

Panayır için büyük bazır
lı klar yapılmaktadır. İsviçre, 
Romanya ve Macaristan tren
lerinde panayır için tenzilit 
yapılmıştır. Mısır hükumetide 
İzmir panayınna resmen işti
rake karar vermiştir. 

ltalya Döviz 
Vermiyor 

ltalyaya ihraç edilecek 
oJan malların bedellerinin 
Italya hükumetince döviz 
olarak ihracı menedilmiş ol
duğundan bu para mukabi
linde Italyadan mal almak 
zarureti baş göstermiştir. Bu 
ci)ıetin nazarı dikkate alın
ması ve alikadarların zara
ra uğramaması için Ankara 
Türkofis merı{ezi lzmirdeki 
alikadarların nazarı dikkat
lerinin celbini Türkofis şu
besine bildirmiştir. 

Cim Londos 
- Baştarafı 1 incide -

nanh hakem tarafından idare 
edilecektir. 

Daha şimdiden . on beş bin 
bilet satılmıştır. Bu hafta 
pazar günü Dinarlının da 
ittirakiyle bazı gösteriler 
yapılmıştır .. Bu maçın neti
cesi ne olursa olsun, Dinar
lı - Cim Londos karşılaşması 
ikinci defa-.Istanbulda yapı
lacaktır. lstanbuldaki ı.karşı
laşma ağustos ayı içinde 
qlacaktır. 

Altın çiçek 
Kokularının • letafeti ve 

çeşitlerinin zeratetile büyük 
bir şöhret bulan altın çiçek 
itriyat fabrikasının Losyon, 
kolonya, podra, k~em, bru
net, rujları Şemsi hakikat 
ucuzluk sergisinde toptan ve 
perakende sablmaktadır. ~ u
cuzlaktan iatifado edim: 

Mudurnu lelô.ket geçirdi 
_____ __________________ ...... 00 ...... _______________ _ 

lzmirde Pap~ 
Falına NSP 
Baktı ? •· "" 

AKILLARA DURG~~!-111 
Ceviz büyüklüiünde dolu ya~dı iki kadın vEREN ~A~~A~ 

öldü zarar çok büyüktür )iof 
Mudurnu 27 (A.A) - Mu- hububat kalmamıştır. Fırtı- at aletleri seller altında kal- Tahra bey lzmire çıkarken df 

durnuya ceviz büyüklüğünde nadan ağaçlar devrilmiı ye- mıştır. Selden evler ve an- turo) 1 J ·atl•1v 
dolu yağmıştır. Yarım saatta mişler mahvolmuştur. barlar harap olmuş, birçok 1 memur arlDI naSI . ..,,_ 
yerde yarım metre irtifaında Albagut köyünde iki ka- kadın ve çocuklar başların- J Tahra beyin bin macera ile ı bu manzaralan basiO ~ 
dolu toplanmıştı. Şimdiye dan yaralanmıştır. Aradan dolu olan çocukluk bayatın- seyrettikten •onr• · __ .il 

b dın ölmüş, davar ve sığır 24 t t• ~ · b ld k.. l e _ ~ kadar görülmemiş olan u s~a. geç ıgı • a e ~y-er· ı d~n bahsetmeden, onnn mü!· büyük bir merak. • ,,,,,.;,. 

~j~d~ı ;::ı:::~!~~:r!c:;:~:~: ~:~~:d~~~~~~~~ 
Aydında Baktım dagbaşında kaybolmuş ra ~ey İzmire nasıl .geldi? züne gülüyordu. ~d• 

B. d k v d b d b• k 1 İzmırde ne yaptı? lzmirde sekin ve çok durP ~ 
ır a am asıgın an eş y&ŞID a lr ÇOCU • Patriğin delaletile, lstiryadis Sandal Pasapor.t• ,efl ~ 
yaralanarak öldü ·~ ve Papulasın falana nasıl şınca, Tahra beyı b~ 
Aydın 26 (Özel) - Gazi Nereden gelip nereye gidiyorsun dedim! baktığnı, Yunanlıların Aan- k~rku aldı. Çiinkil Jeti ;' 

bulvarında Hacı Hasanın _ - doluda büyük bir mağlubi- bır pasaport mualll~~~ 
hanında odabaşıhk yapmak- K • ••d•• k •ı • k yete uğrayacağını daha ev- dı. Tahra bey ba:O P'' ... 
ta olan Sandıkahlı 332 do- eÇI gu uyorum eçı eri 8 • vellen nasıl haber verdiğini eline _aldı. Me~: bir~ 
ğuml Mustafa, saat 9 sıra- d b d k b Jd · d d• anlatacağız.. sına uç adım k •""- "" 
larında eline geçirdiği bir Çir im, en e a Y 0 Um e 1 TAHRA BEY IZMIR fede sağ elile . b EJekti"". 
tabancayı kurcalarken taban- Menemenin Duzculu kö- ı tum. Evime: getirdim. YOLUNDA daire resmetti ~ 
ca ateı almış ve tabancadan yünde Değirmendağı çiftli- Çocuk meramını anlata- Tahra bey Üskt.dardan gözlerini memurUll ~ 
çıkan mermi Mustafanın kar- ğinde çobanlık ve kahyalık mıyor, adı- lsmail oğlu Hü· ayrıldı. 19~0 senesi Temmu- dikti ve nok .. D .,,, 

· · · B b f tunu tekrar bu mnın sol kısmından .. ;girerek yapan Hüseyin oğlu Ahmet seyın ımış.. a ası ve at zun ikinci Salı günü Yunan ~ 
içeride kalmış ve Mustafa isminde bir karimiz dün bize etmiş .. Annesi tlzmirde Te- banderah Estiyo vapurile iz- uzattı. kolO I 

'kt t A Memur yarı uy _ .. a.t az bir müddet yaşayarak müracaat etti. Dedi ki: pecı e 0 uruyormuş. nne- mire baraket etti. Tahra ..---1' 
sinin adı Nakşiye imiş. . b 24 I halde "lzmire mav '~ 

ölmüştür. - Köyde harmana gidi- eyin saat süren zkiz 'btifl -..J 
- ·- yordum. Yolda sarışın bir Çocuk üç f gündür benim yolculuğu çok sakin ve çok miştir." yazısını 1 

,,,..._.; 

1 •h •ıAı• yanımda. Kimsede ne aradı d mübürü bastı. Bu el 0 Spanya 1 ti 8 1 çocuk gördüm. Çocuk beş nede müracaat etti. Zavalh asu e geçirdi. O vapurda yolcu da paıaporttt 
altı yaşında idi. Çocuğu: yavru, hıç birşeyin farkında lalettayin bir yolcu gibi ae- gitti: 

- Baş tarafı 1 incide -
hükumet kuvvetleri " denizde 
mahreç buldukları için iaşe
leri artıkj temin edilebilmek
tedir. 

ASİLER HÜKÜMET 
KURDU 

Hendaye 27 (A.A) - Ga
neral Cabanellas F errer Bur
gosda muvakkat bir milli 
müdafaa komitesi teşkil et
miştir. Bu komite general 
Molanın yüksek otoritesi 
altmda bulunmaktadır. Ko- . 
mite hükumete aid bütün 
salahiyetleri üzerine almıştır. 
Komite ecnebi memleketlere 
mümessiller gönderecektir. 

ALFONS iŞ BAŞINDA 
Eski ispanya kralı AJfon

son isi kuvvetleri idare et
mek üzere ispanyaya hare
ket ettiği ihtiyat kaydile 
bildirilmektedir. 

FRANSIZ MECLiSİNDE 
Parlamentoda ispanyaya 

Fransanın 'silah verip verme-
mesi meselesi mühim müna
kaşalara sebep olmuştur. Ne
tice'de silah verilmemesi ka
rarlaşmışbr. 

ASiLER ÇEKiLiYOR 
Hükumet kaynaklarından 

gelen haberler asilerin tama
men geri çekildiklerini haber 
vermektedir. Hü~umet tay-
yareleri asilerin siperlerini 
bombardıman etmiştir Hüku
metin bir tebliğinde şimal 

cebhesinin tamamen asilerin 
elinden temizlendiğini bildir
mektedir. 

FAKAT 
Seville 27 (A.A) - Se

ville radyo istasyonu bu sa
bah saat birde isi kuvvet
lerin Madride 40 kilometre 
mesafede bulunmakt olduk 
farını ve şehrin pek yakın
da düşeceğini bildirmiştir. 

Borsa inti
habatı 

Yeni Borsa idare heyeti 
intihabatı bugün ıaat onda 
apllacaktır. 

- Nereden geliyorsun değil yeyip içip gülüb oyna- yahat ediyordu. Tahra bey 111 
dedim. yıp duruyor. Estiyo vapuru lzmi lima- Yolculuk fena ge 

- Menemende eniıtemin - Annen nerede ? Diye nana girdiği zaman Yunani- Şu anda kordoad• 
yanında keçi güdüyordum sorunca, gözleri bir noktaya lerin bir kontrol gemisile yordu. Hava çok 
keçileri kaçırdım, yolu şaşır- dalıyor, düşünüyor .. O kadar. karşılaıtı. Kontrol gemıaın- Ne bir yaprak kı fi_. 
dım, korktum yürüye yürüye Bu yavruyu ailesine kavuş- den çıkan memurlar yanla- ne de denizde k11P""'" 
buraya kadar geldim. turmak için kalktım lzmire nnda iki zabit ve yanlarında dalga göriiaOy6rd:

0
•• 

Baktım ki çocuk kaybol- geldim. Fakat kimseyi bula- Giritli dörtandarma olduğu Atlı tramvaylar"" t 
muş, acıdım kolundan tut- madım. halde yolcuların pasaportla- bük11111e Puntaya v~ . . .

111
• -----------oo rını inceden inceye tedkike b b rı 

Bir afet 
İstanbulda felaketler 

birbirini takib etti 

Yarım milyon 
lira zarar var 

lsnanbul 27 (Özel) - iki 
gündenberi sağanaklar ha-

linde yağan yağmurlar bir 

Filozofun 
Köşesi 
- Baştarafı 1 incide -

riyeti kurtarmak bu yuvar
lak topacın biraz seyir ve 
sür'atini azaltmasını bu hırsın 
biraz yavaşlamasını bekle
mek İcab ediyor. Fakat er
geç beşeriyetin kendini kur
taracak. Genç ve dinç ve 
zinde bir bal ve medeni bir 
kıyafetla düştüğü yerden 
~alkacaktır. Acaba o günü 
görmek bize nasib olacak 
mı?! 

afet halinde bütün şehri koıkut 

muştur. Istanbulda ve bilha
ssa Üıküdarda sokaklar sel 
haline gelmiştir. Bütün nakil 
vasıtaları durmuştur. Zarar 
yarım milyon liradır. Adapa- Şark filozofu 
zar tenezzüh treni Sabanca HIDJ.\ YET KEŞFi 

--~ .......... ""'"~ 
ile Arifiye arasında bir yol- risini çiğnemiş ağır surette · 
cuya çarpmış, köylü tren al- yaralamıştır. 

tında ölmüştür. Kızıltoprak- Sağanak esJasında yıldı-
ta da tren Yako adında bi- . rımdan üç kişi ölmüştür. 

• 
Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
koluundan savurmuş, Halilin kolu incinmiş.. Bunun üzerine 
Halil Vilayete, kaymakamlığa ve müddei umumiliğe müra· 
caat ederek şikayette bulunmuştur. 

Ham diyor ki : 
"-Bütün suçum ve günahım ayağa kalkcnamaktar. Müdü

rün hakaretine uğrarken odada karakol kumandanı, muh
tarda vardı. Bunlarda şabidd i r. Darp eserlerini tesbit için 
Torbalı hükumet tabibinden 15 günlük istirahat raporu 
aldım. ,, 

Bir mabalin en yüksek müllriye memuru hükumetin mü· 
messili olduğundan ve halka bir baba şevkatile muamele 
etmesi lazım geldiğinden bu hadiseyi hayretle karşalakın ve 
inanmak istemedik .. 

Kıymetli valimiz Fazlı Güleç sevgisine ve Cumuriyet pren
siplerine büyilk bir aşkla bağlı olduğundan bu vatandaşm 
haklarının korunacağına eminiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
as:. ... . ....-._ . .... .. . ·~ . . -. . . ~ 

başladılar. jına doğru ır ı b..., 
Memurlar kontrol muame- diyordu. Baıların• aJla 

lesine bakarken zabitler ev- kalar geçirilen zal:,... 
ve yorğun bayvao .J·• 

evla vapurun büfesinin 111v•1·• ... .ı 
ziyaret etmeği unutmadılar.. tikleri atlı tra d'kklr: 

beyin na zazrı 1 

soğuk ve sövüŞ mezelerle 
hafif bir kabveatlı ettikten, betti. 1 irİll 

- Yahu . 1~ I' 
ıarap ve konyaklarlada biraz böyle şapka ıleıDI ,at 
neş'elendikten sonran tekrar 1 Tralll 

- Hayır tJatl 
Pasaport muayenesine dön- panyaıı burada• .... ~ 
diller .. Yolcuların pasaport- h f e,_ · 1 ten mu a aza _:~' J 
larının muayeneside yanm ka geP---~,, 

başlarına PP tJe ' ~ 
saat kadar sürmüştür .. Bil · Tahra bey b•C'oer~ 
tün muameleler iki saat ka- J "" na bakıyor u. • "'.J 
dar devam etmiştir. yundaki kab.v~leDr .oi• ~ 

Bu esnada Tahra bey deh- d ., ,,,~ 
şetli bir heyecan içinde idi. kadar dolu 

1 ~ ...... 
rına kadar sır 1...t1c 1" 

Çünkü Tahra bey vapura b' tek .,...,. 
istanbuldan çok acele yalarda ır ~•eli· .,J 

malt kabiJ des .. .,::..ı 
binmişti. Pasaportunu müt- ıj\r••:.-;_., 
tefika ü:;sübabri kuman- ~~ iP'. 
danhğına vize ettirmemişti, Aydında 
geri çevrilmekten çok kor- J 
kuyordu. d a ~· 

K k a am J •• 
onya ve şarabı fazla d •• ~.loit 

kaçıan, Tahra beyin kudretli, U ':_~) ~ 
elektrikli ve sihirl gözleri 26 ( I~ ,ı,f 
altında iradelerini kaybeden Aydın arıdl dl öğleden sonr• f .,.p 
memurlar onunn pasaporttaki f .. ıac• 1 , 

ovasına a.. o 
bu noksanının farkına bile B it köY mış a 8 ,o 
varamamışlar. Kocaman bir tarlasında bıJioO O~ 
mühürle pasaportu mühürle- köyünden köfr .,;r f': • 
mişler ve altına "görülmüş- mekle matU ki 0~ 
tür! ,, kelimesile bir de imza 30 yaılarınd•8r""':'t.. , kondurmu•lardı.. d - ç r 1..til ., de yıl ırı..... erdi , .... 

Tahra bey bavulunu aldı b b'yet f J'" ne se e 1 rt'~ J 
derhal bir sandala atladı.. J ., 
Tahra bey lzmire ilk defa Posta - tJ ti 
çıkıyordu.. Güzel İzmir işgal •• e .. ~~ 
altmda olduğu için limanda vere '- ~ 
Yunanlıların Kılkış ve Limnos Ucuzlı)'-~ 
zırhlaları, Niki ve Vulos tor· 7 """ ".I 
pitoları demirlenmiş duruyor- İstanbul 2 tıeri"i' i' il" 
lardı. Rıhtımda bir de beyaz telgraf ~~rr. bit vı-: 
boyalı İtalyan torpito mub- hlm .. ı ıçıll 
ribi duru7orda. Tahra bey lumaktadlt• 


