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Ça b 1 e s - idarehane: izmirde Birinci 0 2 rşam a 1 Beyler Sokağında 
!,!emmuz 1936 (Halkın Sesi) Matbaasında 

Basılmıştır 

~ ( 100 ) Para ?.:çmiyen yazı ıreri verilmez 

, ff akumetin vaziyeti fenalaştı. Madrid bu
; itin düşrlıek üzere. Yeniden 5 00 ölü var 

Çok garip 
bir hadise 

Erkek nasıl kafese 
girdi? 

~ ~~k k d k .. b ... :•o::+k .... b. h b J k J l\lecliste fevkalade içtima var 
~ b ya ın a ço uyu ır ar o aca ve - ••oo.. 

0 

Kocasının hem 
karısı lıem 

metresi ~ ~~arb ıspanvanın !~betini tayin edecek Atatürk ve vekıl 
; aziyet çok feci, Madrid- ler Ankarada .. 

Amerikada çok garip bir 
hadise olmuştur. Virzinia 
adında bir kızla, Snidov is· 
minde bir delikanlı sevişmiş
ler fakat biraz sonra kavğa 
ederek ayrılmıştır Virgina 
şehird~n ayrılarak ailesinin 

~ den top sesleri geliyor, 
~ ~cın gövdeyi götürüyor 
; ~~~- 28 - Asilerin ku- l 
-1 t ltla·'•tından Ganeral Her
~ 

1 
e~ '~e bir tebliğ neşre- 1 

~d)ola iiltslon ve Madrid 
~ ~p tt~~lrıın haberlerini tek
i L tttı lŞtit, 

~. traı h 
ı' ~~tı b .. ' ükümet kuvvet-
~. ~'fı11d ukunıet tayyareleri 
ı\' ~ lllb,t;n F asta Melin onun 

-.. ıiitd 1lllanına kalkışıldığı 
, l~ bt b~ şehirde hulu
l tııl<ıfı ki ·~~Yeli ailelerinden 
t ) ~~.:ltıın rehine olarak 
~ '11 t~~ edileceklerini be-

'1. ~Utr ıştir. 
ı..._~ayıtaht ile liman
~~ ı. • mönakalit-yo1-

; .:ead·'-
~ . hderinden Mad-

1 e 0r~:ceğin tükenmek 
~~da Ugunu söyJiyorlar. 
,_01~ k n başka general 
d~)oJı, u~"etlc, i, payıtahtın 
!'lı ııı,k;ını ellerinde bulun· 
~ ~t •dır. Sevilde karga
~~ttlttd tuhur etmişsede 
~~.._ en gelen kuvvetler 
'Jttdi;e asayişi iade et-
~~ti, 2s kuevetleri Toledo şehrini isabet etmiştir. Kışlaları işgal 
.. ~ tnu - .J.urnal gaze- istirdat etmişlerdir. Şehirde eden asilere hükumet tay-
~~ lO. habın Cebelütta- sükünet vardır. yareleri ateş açmışlardır. 
İç~1 ~ld ~S bin isinin geç- Valadolf garnizonu kuman- Tayyarelerin bu şiddetli 
~~ dt ~ tıden bir kaç saat danı eski harbiye nazırı bombardımanından sonra asi-

~b ~iı111'Pledilaıesi demek general Bolero, asilere itti- ler beyaz bayraklar çekerek 
~ ,i~'tıy0r~~Yor. haktan imtina ettiği cihetle kayıtsız teslım oldular. Bu J '-dk o)d\ığ Uaiimeti buna asilerin ateşine maruz kal- sabah şehirden top sesleri 

~ Ş~:ı~~ ~~~~nce::!u.~~~I~ ~ 
·~~bit -~eın~diycn dolaşa- BEŞ SENELİK PROGRAM 
t'ı •l~'i er ıhracını imkan-

r) b, ttc~e '..Çalışıyorlar. Ayni ----------foo-b--.-k------k-

CELAL BAYAR 
İnşa halinde olanlar: 
Nazilli basma fabrikası 
Merinos ipliği ,, 
Sun'i ipek ,, 
Ergani bakır ,, 
inşası başlanmak üzere 

~ ---- .. "---!t.~-

tt t-!~ 01, .. ~:e isyanın tiki 26 ayda 8 a rı a açtı 
V '"liı "•l ~ neral Franko ile 4 F b •k 'd ı 

~1d~~ı, .. , ~la arasında fikir a rı a a 
t.. ~:~o... tvcud olduğunu açılmak Üzerei 
''t• , .. ,. P.t 
\ lln"''1hab· ?lla Deyli eks- 1934 Mayısındanberi tat-
•, b krıınet't~ne beyanatın- bik edilen beş yıllık sanayi-
't~tio~bltd U9vetleri ha- leşme programı büyük bir 
~~ t,lc:d· 'lll•nına devam muvaffakiyetle ilerlemekte-
~ıL 't' k lrde kü ük o- dir. °"t,.. ada ç ç ı 
1, ~,,ı.111 bil~· k~tl~am ya- 26 ay içinde yapılan iş er, 
"')'ıı lfllrn· trmıştır. programın vaktinden evvel 
-,H a.'' eo. •ton kumandana biteceğini göstermektedir. 
'.ı"tt'l ctCr h··k.. d d d h "'ti Sevn· u umet kuv- Daha şim i en yur un er 
ı~,~"•e, ,:i ~0aıbardıman tarafında fabrika bacaları 
"'~ blıtu.. lllızde rehine tütmeğe başlamıştır. 

tt " td .. a.n .. k 1 b" . d'I k I' '"' . tctğ• Yuz omüoist nşası ıten, ınşa e ı me 
)'d ti, t8 11 denıişt' üzere olan ve inşası düşünü-
~ ' h" ........, .. ır. / 
~'ti)ct~k~llıet Dun Ispan- len fabrikalar şunlardır: 

il t, ~·ı ttı b· kuvvetlerinin İnşaatı biten fabrikalar: 
, t~li)ı 1 

11•ki 'c'•z fenalaşmış- Bakırköyü dokuma fabrikası 
"! t Ut 'd ..ı ~ tt~ lftlen a an hava Kayseri doko111a ,, 

;IJY L,t. l ted, k Yüzlerce asi Ereyli dokoma ,, 
~l ·~, •ra" 1 ~ '' ll h•linda çıktnışlar- zmit kiğıd " 
~lttl ıtceıe • e olan şe- Zonguldak somikok ,, 
~ti t,.,~~ hükumet Keçiborlu kükürt ,, 

'dili
1 

lldan bom- Paşabahçe şişe ,, 
or, Hiilr4'.--.... ._ ___ ... _ -!!.•---~ 

~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Fevzi Çakmakl Çanakkaleyi 

Teftiş Etti 
İstanbul 28 (Özel) - Ata- askeri tekaüd kanunun bir 

türk Ankaraya hareket etti- maddesinin değiştirilmesi, 

ler ve istasyonda halk ve berberlerin hafta tadili l<a-
resmi zevat tarafından teşyi nunu meselesi görüşülecek-
olundular. Ayni trenle Kül- tir. 
tür bakanı Saffet Arıkan'da Çanakkale 28 (A.A) -
bulunuyordu. Dün saat 14 de Tınaztepe 

Millet meclisinin yapacağı torpitosile Çanakkaleyi teşrif 
fevkalade içtimada Atatür- eden genel kurmay başkanı 
kün da bulunacağı bildirili- Mareşal Fevzi Çakmak Nara 
yor. 

Ankara 28 - İstanhuldan 
dönen başvekil İsmet fnönü 
ve hariciye vekili Tevfik 
IRüştü Aras istasyonda çok 

parlak merasimle karşılan-
!mışlar, halk coşkun tezahu
ratta bulunmuştur. Ayni tren
de ŞükrzJ Karya Saracoğlu 
da bulu"'nmakta idi. -
::J<7'mutayın f;vkalade içti
maında- bulunmak üzere - ve· ı 
killer ve meb'uslar buraya 
gelmektedirler. _ _ ~ 

Meclisin bu fevkalade içti-
maında Boğazlar meselesi, -----·.....--
I'. -

Edvard 
NIHA YET EVLENDi MI? 

İngiliz kralının nişan
lısı bir prensestir ve 

müstesna bir güzelli
ğe maliktir 

Fransaya istirahat etmek 
üzere giden İngiliz kralı 
Edvard ani olarak Londr&ya 
dönmeğe karar vermiştir. 

Bu ani kararın sebebi siyasi 
olduğu kadar, kralın nişan

lanmasile de alakadardır. 

(Genç kral, Alman__!!liahtı
nıo kenç kızkardaşı prenses 
sesil ile) nişanlanacaktır. 

Prensesin bugünlerde Lond
ray~ geleceği söylenmektedir. 
Prenses 27 yaşında ve çok 
müstesna bir güzelliğe ma·"' 

iı:I.&: .. ---- ... ---.:.. ....-.--

bumunda vali · ve Tümgene-

, ral taraflarından istikbal edil
miş ve iskelede askeri• ko
mutanlar vilayet erkanı ve 
bilumum subay ve memurin 
ile askeri kıtaat ve binlerce 
halk tarafın coşkun bir se
vinç içinde tezahüratla kar· 
şılanmıştır. 

Istanbul 28 - Büyük er
kanı harbiye reisı Mareşal 
Fevzi Çakmak'ın Çanakka
le havalisindeki tetkikleri 

yanına gitmiştir. 

Snidov bir kaç gün ! sonra ~ 
başka •bir genç, fakat sabık 
sevgilisinin tıpkısı 1>olan kı
zın evine geldiğini gördü. 
Adı Berince olan bu kız, 
güya Virginianın ikiz hem· 
şiresiydi. 

Sindov bu kızı da sevdi 
ve onunla evlenerek mes'ut 
bir bal ayı geçirdi. 

Bal ayını çok garip hadi
seler takip etti. 

Sindovun karisı bir mü
essesede iş bulduğunu söy-
ledi ve gündüzleri evden:: 
~klaşmaya· başladı. ,; 
- Çok geçmeden bayan ~v!_} 
fazla geç gelmek adetini de 
çıkardı ve kocasım kıskan
dırdı. Bir iki hafta da bu 
şekilde geçti. 

Günün 11 birinde gencin es-
- Sonu 4 üncüde -

üç gün sürecektir. Mareşal 
Çimenlik mevkiindeki kıta
atı teftiş etti. Çanakkaleden 
sonra Gelibolu ya •geçecek: 
orada tetkiklerine devam 
edecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
------~----~--cooo 

Çamaşırlarımız te 
kalıyor 

nede 

m~nı ün bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık. 
WL!dlU Aynen koyuyoruz ; 

u Degirmendağında Halidbey okulu yanında oturuyoruz. 
Bu mahallenin suları her gün olmak üzere sabah saat dokuz
dan on ikiye hatta öğleden sonra da kesilmektedir. Ve 
aktığı zamanda pek hafif akıyor bu yüzden pek çok müş
kilat çekiliyor. Hatta hazanda çamaşırlarımız teknelerde 
kalıyor: İzmir Degirmendağında Halidbey okulu yanında 
hevlacı sokağında 3 sayılı evde mukim : Mazhar Aras 

Kariimizin mektubundan da anlaşılacağı vechile bu ma
halle halkı aşağı yukarı bütün gün susuz kalıyor deme~ti~. 
Su bilhassa bu sıcaklarda hava kadar lüzümlu ve zarurı bır 
ihtiyaçtır. Belediyemizin bu işi kökünden halledeceğini ümid 
ediyoruz. Halk bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Aşk Gecesi 
J 

-- iki İzmirli Gencin Romanı --
- 30- Yazan: EROL TEKiN 

Esadın sür'atle açılan kolları yana sarktı 
Nihayet ayağını güçlük· 

le içeriye attı. Dimağında 
bütün güçlük hatıraları can· 
)anıyordu. Eşyalara göz gez· 
dirdi. Hepsi bir karış toz 
tutmuştu. Ev bir ölü sükü· 
nüyle uyuyordu. 

Bahçeye çıktı. Bir zaman
lar güzel bir parkı andıran 
bu yerleri timdi yabani di
kenler, otlar kaplamıştı. 
Bunlar arasında güçlükle 
ilerledi. Banyoya çıkarak et· 
rafına bakındı. 

Hiç olmazsa onu görmek 
istiyordu. 

Fakat bu bakıı kendisini 
şaşırttı. Aradığını bulama
mııtı. Şimdi bu evde tanı
mad•ğı birçok kimseler otu
ruyordu. Sormağa dili var
madı. Ayakları titredi. Elinde 
olmayarak eve doğru yürü· 
dii. Oduında çıkarak kapı· 
yı açb. 

Birden ilrperdi. Odasını 

nasıl bırakmıısa öyle duru· 
yordu. Masasının üzerinde 
bıraktığı kitaplar hali yerli 
yerindeydi. Çıkarken asabi
yetle devirdiği ıandalya yer
de olduğa gibi yatıyordu. 
Pençereler bir kanı toz tut· 
muş perdeler sararmıştı. 

Kendini daha fazla zap
tedemedi. Bir çılgın gibi ya
tağa atıldı: 

- Anneciğim... Anneci
iim .. 

Diye hıçkıra hıçkıra ağladı. 

*** 
Batını dayadığı yerden 

kaldırdığı zaman saat akşa
mın sekizi idi. Etrafına ba
kındı. Bu evden iirkiiyor ve 
biraz sonra gelecek bir ha
yalin kendisini öldüreceğini 
zannediyordu. Kalktı. Üstü
nü başını düzeltti. Bu gece 
bir çılgın gibi eğlenmek is
tiyordu. Sokağa çıktı. O 
gece Şehir Gazinosunda 
Kızıl Ayın vereceği müsa
mereye gidiyordu. Daha va
kit erken olduğu11d n yayan 
yürüdü. O akadar dalgandı 
ki, istediği yere geldiğini 
f arketmedi bile .. 

İçeri girdi. 
Çok yorgundu. Daha faz

la ayakta duramıyacağını 
anlıyarak bir ma!laya oturdu. 
Başını kolları arasına alarak 
gözlerini kapadı. Ara sıra 
dudaklarında bir gülümse-

' nıenin işaretleri görülüyordu. 

Böylece ne kadar durdu 
kendisi de farkında değildi. 
Saat onbiri geçmiı, onikiye 
geliyordu. Birden başını kal
dırdı . . Fakat bu hareketiyle 
hareketsiz kaldı. Hızlı hızlı 
çarpan kalbi duruverecek 
diye korktu. Gözleri bütün 

kuvvetiyle açılmıştı. Yerinden 
sür'atle kalktı. Uzaktan ge
len bir kadınla bir erkeğe 
doğru: 

- Nevin .. 
Diyerek koştu. Fakat ka

dın hiç aldırmadı. İleriye 
doğru bir adım atarak ken
disine yaklaşan Esada ya
nındaki adamı takdim etti: 

- Kocam Sacit .. 
Esadın sür•atıe ileriye açı

lan kolları yana sarktı. Baıı 
öne düştü, Beynine bir yum
ruk ye'tlİŞ kadar sersemleş· 
mişti. Tam bu sırada orkest
ra aşk gecesinin son valsini 
çalmağa başladı. Genç ada
mın ruhunda bu sesler büs
bütün tesirini çoğalttı. Ku
lakları o sese dalmış o günü 
gözünde canlandırmağa ça
lışıyordu: 

- Hayır Esat bu vals ..• 
Bu aık gecesi kalplerimizde 
bir acı değil. mes'ut bir gün 
olarak yaşayacaktır •• 

Nihayet bir deli kahka
hası boğazını yırttı: 

-ı Affedersiniz .. Sizi baş· 
ka birisine benzettim. Yanıl
mışım .. 

Diyerek yanlarından ayrıl
dı. Kalbinde açılan bir boş
luk "Prosper Merye,, nin 
" ~armen " ini öldürecek 
kadar şiddetliydi. Fakat eli 
titreyordu. Yapıı&madı. Ken
di kendini avutmağa çalııtı: 

( Arkası var ) -·-iz mirden 
Pireye vapur 

seferleri 
İktisat vekaleti ibtacat 

· mevsiminde Pireye vapur 
işletilmesini muvafık görerek 
bu hususta Türkofise tedki
l<at yaptırmıştır. 

Yunanistana ihracatımız 

bilhassa İzmirle Pire arasın
da vapur seferleri ihdasına ' 
müsait görülmüştür: ~Bu iti 
barla yakındz Pireye vapur 
işletilmesine başlanması bek
leniyor 

8ir AQ • l 
Gecede .. Clnaye 

--... ·----------
Korku Ve Heyecan Ronıanı 

-9-
Çabuk teslim olunuz yoksa hepinizi yakarım 

Haydudlardan aldığı ta- geldiği halde, haydudların 
bancayı cebine koydu ve bizce malum şekil altında 
imanın konağına doğru yiirii- haraketsiz kalan otomobil 
dil. Fakat müdhiı bir gürül- önünde durdu. 
tü duydu; olduj'u yerde dur· Z. R. önünde bulundu bü-
du. ikinci bir otomobil bu yük evin kapısı giz lenmişti. 
ıürültü ve: bütün ıüratile Buradan vaziyeti dikkatle 
karııdan geliyordu. takib etmeğe bşladı. Genç 

Otomobiıin ön fenerlerinin kadın detektifin nazarı dik 
ııığı sayesinde bunlar zabıta- katini celb bu vaziyet ile 
ya ınabıus bir otomobil oldu· alakası bflyük oldu. 
iu aı:l9111dı. ) Otomobilden ilk atlıyarak 

Otomobil b&tlla ılı 'atle indi. Zabıta ıeflerinden Rak· 

c IWlaa .... , 

Dev gibi 
adamlar 

Herkes gibi biz de ciha· 
nın en ırı ve uzun boylu 
adamın geçende Bükreşte 
ölen Mitu olduğunu sanıyor
duk. Bu adamın boyu yirmi 
yaşında olmasına rağmen iki 
metre 26 sentimetre idi. 

Fakat Amerika gazeteleri 
en uzun boylu adamın Rober 
Vadlen olduğunu yazmakta
dırlar. Bu adamın boycağızı 
iki buçuk metreden 5 santi
metre ek.siktir. Ağırlığı da 
176 kilodur. ve doktorlara 
göre bu adamın boyu daha 
uzayacaktır. 

Eski zamanda da böyle 
uzun böylular var idi: İnsbruk 
ressamlarından birisi 16 ıncı 
asarda boyunun iki metre 
yetmiş beş santim olduğu 
söylenen bir köylünün res· 
mini yapmıştır. Münib mü
zesinde uzunluğu 2,35 olan 
bir insan iskeleti vardır. Ka
dın bunlardan en uzunuda 
Stokholmda bir müzede bu
lunan bir Layon kadınının 

iskeleti rekor teşkil eder. Bu 
iskeletin boyu iki metre 3 
santimdir 1 

Manisada ~ehir içinde bir 
mezaristanda emsalsiz uzun· 
lukta bir kabir mevcuddu. 
Manisa yangınından sonra 
bu kahirin kahp kalmadığını 
bilmiyoruz. Fakat Manisalılar 
bn en uzun mezar;n takriben 
3 eski arşından fazla oluğu· 
nu elbet hatırlarlar. 

lzmirde Peştemalcılarbaşın
da Satvet sokakında 9 nu· 
marada her tü.-lü ticaret ve 
komisyonculuk Kethüdazade 
Suphi Emin ve Fadıl Muhtar 
unvanı altında yapmakta 
iken bu kerre [ Suphi Erkin 
ve Fazıl Ataman) unvanını 
almış olduğuna ve ıirket ser
mayesinin 14,000 den 20,000 
liraya ziy deleştirildiğine mü· 
tedair beyanname ticaret 
kanunu hükümlerine göre 
sicilin ) 786 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicilli cicaret memuru 
resmi mührü ve 

F. Tenik 
BEYANNAME 

15 Ağustos 934 tarihinden 
başlıyarak üç yıl sürmek 
üzere her ikimiz arasında 
kuralan ve esas mukavele· 
namesi 20 Ağustos 934 tari
hinde 10563 numara ile iz. 
mir uçuncü noterliğinden 

tasdik ettirilmiş olan "iKet· 

Büyük bir 
rekor 

173 günde yaya olarak 
9000 kilonıetre 

Moskova fabrikalarında ça
lışan sporculardan beş kişlik 
bir grup, 1 Kanunusanide 
M oskovadan hareket ederek 
168 gün sonra 11 Haziranda 
mükemmel şerait içinde U-
zakşarkta Amur kıylarında 
Komsomolk şehrine varmış· 

)ardır. 
Bu yürüyüş esnasında spor 

cular 9 bin .kilometre katet· 
m;:ııer ve gene üst nste 
55 kilometre yol almıılar
dır. 

-~~"~ 

dan ibaret sermayesine bu 
kerre ortaklardan Supbi 
Emin tarafından bin ve Fa
dıl Muhtar tarafından da 
beş bin 5000 olmak üzere 
ceman 6000 altı bin Türk 
lirası ilave edilerek şirket 
sermayesi 120000 yir-1i bin 
liraya doldurulmuş olduğu 
gibi devletçe kabul edilen 
s9y adı yasasına göre unva
nı da "Suphi Erkin ve Fadıl 
Ataman,, şeklinde değiştiril
miş olduğu cihetle bu deği
şikliklerin ticaret kanununun 
150 nci maddesi buyuruğuna 
göre sicile yazılıp ilan edil-
mesi için aşağıda bulunan 
imzalarımızın lastik edilme
sini dileriz. 

lzmirde Karantinade Sel
çuk sokağında 33 numaralı 

evde oturan Suphi Erkin ve 
lzmirde Birinci kordonda 
29/40 numaralı tllccardan 
Fadıl Ataman. 

imzaları. 
Umumi No. 8075 Hususi 

No. 91213 
İşbu beyanname altındaki 

imzaların şahıs ve hüviyet
leri dairece maruf ve lzmir· 
deKarantinada Selçuk soka
ğında 33 numarada oturan 
Suphi Erkin ve lzmirde bi
rinci kordonda 29-40 numa
rada oturan tüccardan Fadıl 
Ataman'ın imzaları olup mün-
derecatını tamaman kabul ve 
ikrar eyledikten sonra imza 
ettiklerini tasdik ederim. Bin 
dokuz yüz otuz altı yılı tem
muz ayının yirmi beşinci 

cumartesi gllnü. 
lzmir ikinci noteri resmi 

mührü ve imzası 
Umumi No. 8075 Hususi 

No. 9/213 
işbu beyanname suretinin 

daire dosyasında mahfuz 8075 
umumi numaralı aslına muta
bakatı tasdik kılındı. 1936 
yılı temmuz ayının yirmi ye
dinci pzartesi günü, 

lzmir ikind noteri resmi 
' mührü ve imzası 

lsuanya 
ihtilalini 

Eski kıral idare 
ediyormuş! 

Sofya - Prağda bura 
gazetelerine telefonla bildi
rildiğine göre, sabık ispanya 
kralı on üçüncil Alfons, is
panyadaki isyanı Çekoslo
vakyada Marienbad civarin
da bulunan İmşvarb ıatosun·I 
dan idare etmektedir. 

ispanyada İsyanın çıkma· 
ıındanberi kralın bulunduğu 
İmşvarb şatosunda büyük bir 
faaliyet görülmektedir. Kral 
on üçüncü Alfons, mütema
Jiki ecnebiye ile telefonla 
görüştüğü ve muhabere ettiği 
için lmşvarb postanesi kard
rosunn 4-5 kişile daha kuv· 
vevetlendirmiştir. 

Kral ispanya ibtilllinden 
evvel bulunduğu ıadtoda 
maiyetile büyük siyasi görüş· 
melerde bulanmuştur. 

Halen AJfons, İspanyadaki 
hadiseleri büyük bir alika 
ile takib ederek neticeyi 
merakla beklemektedir. ---oo---

Almanya 
A1a1Jarımızdan menşe 

şahaJetnamesi 
istiyecek 

Almanya hükumeti tara· 
fından çıkarılan yeni bir 
kararnameye göre, Türkiye· 
den ithal edecek her nevi 
eşya için menşe şahadetna
mesi istenecektir. 

Bundan dolayı alakalı ta
cirlerin ihtiyatlı davranarak 
vaktinde menşe şahadetna· 
melerini almaları tavsiye 
ediliyor. 

Reichsbank, menşe pha
detnamesi olmıyan emtia için 
Türkiyeye havale maksadile 
yapılan tediyatı 1 Ağustos· 
tan itibaren kabul etmiye
ce ktir. 

Polis teşkilatı 
kanunu 

Polis mesleğini yükselte
cek ve polisi terfih edecek 
yeni esasları muhtevi polis 
teşkilatı kanunu proıesı, 
maliye vekaletinin tetkikin
den geçerek Başvekalete 
sunulmuştur. 

Kordon rakısı 
pek yakında çıkacak 

VE 

Kordon gecesi 
nin zevkini tamamlayacaktır 

29 , ...... ~ 

DÜNYA».,_ 
Neler olur 

• 
Güzelleşmenııı 

Tehlükeleri .,; 
Fransız güzellik a...,t ~ 

ferinden biri, ltadıa ~ 
vikutlarını gtııeU oıoa.r 
için yeni bir usul b ~ 
tur. Vücudun çök~ 
yerlerine eritilmit .ııt•r 
lnjection gibi yapıl• 
mış. . etJlt"' 

Bu usulü · tatbık ellef' 
bir kadın gerçi ı:.-. 

mit, fakat canı fe tel; 
yanmış olacak ki gaı.e. tif: 
şu mektubu gönderlll~~ 

"G&zellef1Dek için tlt' 
tını bozan ~ziyetlere ~, 
nan insanların aklın• _. 
rım. Benim de aklıaıl 
f&Şın • •" • dattb 

Şimdi müessese ıle 
olmuşlarmış .. 

... d ıı 
Amerikada bir ka 

1 

köpek doğurdıı A 
·e •1-. 

Amerikanın Georgt kil"~ 
Jetinde bir k~d~D A-" 
doğurn..uştur. Hadıse # 
rikada fevkalide alik~ g&' 
dırmıştırl Kadın k6~ teoai' 
rür görmez boğmak 1~,.1d• 
se de kocası buna 111 

etmemiştir. 
1 

ri 19' 
Amerikan gazete e 11,ı,J 

hadise hakkında ıu 
vermektedirler: t dl" 
"Doğan acubei bil~• ~t 

ğildir. Tamtamına b~e~ 
pektir, yapılan tabbl ,,,W. 
ler hiçbir netice •e~~ 
ve bu işin aslı anlat• b-

·1 koca•• _.k 
tır. Kadın ı e 1'6r-
yüzden darılmıılardır· ,o" 
3 ay kadar yaıadıktall 
ra ölmüştür.,, 

*"* ifl 
Dünyanın en ~e?! 
kadını kendıs 

koca arıyor er, 
rayıo ti" 

Zengin kadın a dilılı' 
keklerin nazarı 

celbediyoruz: seo~ 
Şilide bulu~aD bek~.' 

Andriane Cusıno ·d tı 4·!., 
Geçen seneki varı ;,1ıtisrr 
122 peçetadır. 

9.400.000 frank· Jdui" il 
Kadm bekar 0 be111eıt ~ 
devlete hemen . oll' ... 
nun yarısını verg'I 

verme.dedir. 1111 it~ 
Servetinin mecOI 16~ 

kında sarih bir şeY b•';; 
ki bet• 

memiş olma a ·o 
tab1111 

milyon frank ~ 
mektedir. celı ' 

Senvorita "ıeV~ 

hüda zade Supbi Emin ve Fa
dıl Muit tar" firmalı kollek· 
tif şirketimhdn esas mukave· 
lesinin bişinci maddesinde 
yazılı on dört bin 14000 lira· 

lif oldu. Ve adamlaı ına: life verdi. 

d ·ctıt· ti. 
·--~· t a , ...... -ı..,,.._ ,,,. arıyorum,, emı., , 

--------------~. ·o ıfli"'1~ 
Lui de vardı. Bu adamı ben elektirik feoerı~• old.,r -JI 

E. Erener 

- Tabancalarınızı elinize 
alınız 1 Dikkath olunuz, belki 
hainler içeride pusu kurmuş
lardır! Dedi. 

Polis otomobilinden inen 
zabıta memurları, ellerinde 
tabancaları büyük bir ihti
yatla metruk otomobile doğ
ru yürüdüler. 

Raklif sert bir sesle : 
- Çabuk teslim olunuz 1 

Yoksa hepinizi yakarım ! Di
ye bağırdı, ve tabancasının 

kabzesilede otomobilin karu· 
serisine şiddetle vurdu. 

Fakat hiç ceveb alamadı 
- Çabuk bir fener geti· 

riniz l Ded•. 
Polislerden birisi cebinden 

büyük ve kuvvetli bir elek
tirik feneri çıkardı. Ve Rak· 

Raklif bu fenerle otomo
bilin içine baktı ve birden : 

- Vay.. Dedi. Buda ne 
hal?. 

Bundan sonra adamlarına 
dönerek birisine sordu. 

- Senin gördüğün ve 
baydudlara aid olduğunu 
iddia ettiğin otomobil bumu· 
dur?. Buna emin misiniz ? 
Dedi. 

- E•et, eminim. Aldan· 
mış olmakhğıma imkin yok. 
Çünkü ben maktül imanın 
kabinesinde bulunuyordum. 
Oradan burasına görmek çok 
kolaydır. Otomobil durdu; 
içinden çıkanlar içinde zabı· 
tanın birçok cürümlerden 
dolayı ve çok zamanlardan
beri aramakta oldup Coni 

çok güzel tanırım! R. nin gizlenlll•f 0,,t11· ( 
- Ali amma .. Bu otomo- pıya kadar kadatk•~ 

bil içinde iki baydud var, Raklif bu genÇ "' 
bunlar burada nasıl bulu- rünce : bur'dl "1' 
nuyor? _ Bu saatte • 

0
,4jt . 

- Bilmiyorum. ihtimal ki genç kadının i~11111ı,ıt~j,İ size haber vermek üzere sordu. Sonra, • o11 ,. 
ayrıldığı zaman burada bir _ Çbauk tutuO p 
şeyler olmuştur. d' fi ~~J 

- Ô"le anlaşılyor. ver ı. Ç l'k ıioir .,ıy_., 
Fakat " e 1 ,.: ... ; ' &11"" Ve Raklif otomobilin ka- e••..... vr 

pısını açtı. Fakat içeriden vaziyetin veb•lll bili"'' 
1 h 1 k k 

ve hemen oto1110
1 
,..,,r ge en ıüp e i o u iizerine •· • 

rak süratle uz•• 4 hemen bir adım geri çekildi. e'..-
Ve burnunun deliklerini elle· lamıştı. t•.,_-~ 
rile kapadı. Koku hasebile Raklif bellleobiJİI' -,.ı ~ 
diğer poJisler de böylece ha· çekti ve otooı:dıt--~ 
reket mecburiyetinde kaldı- dan kurıuu y•~ ,JJt , 
1 ladı. Fakat v 
ar. - ·~ 

Fakat, Raklif'in bu hare- geçmiıti. ( ,_,,-
keti buabile eliıade kuvvetli 



, ........... -. 
S. Ferit Eczacıbaşı 

SULFATO KOMPRİMELERİ 
En saf Sulf atodan yapılmıştır 

Hazmı kolay tesiri 
çabuk ve kat'i. 
Şekerli şekersiz ola

rek muhtelif zarif 
ambalajlıdır. 

En iyi neticeyi 

FERiT 
Sulf ato kompri
meleri kullanmak 

la alırsınız. 

Markaya dikkat 
l\1erkez depo: Hükuınet caddesinde 

Şifa Eczanesidir 
TOPTAN PERAKENDE 

~**~*-*--*~*~*~~****~*~~ 

= DOKTOR .. 
U A. Kemal Tonay 
: Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )t 

B 
hastalıklar mütehassısı ~ 

Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- )t 
· M da 30 sayıla ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )t 
~ akşam saat 6 ya kadar bastalartnı kabul eder. )t 
t( Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair 4( 

B 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 
)ara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )1 
sinde muntazaman yapılır. Telefon· 4115 )+ 

~~~:w;=R:~~-m+~:v;~~ 

--- ----- .. 

Elhamra 
idaresinde Milli Kütüphane 

• Bu gün 

Tel. 
2573 

sineması 

iki büyük film birden 
1 - VİYANA BÜLBÜLÜ 

~1artha Eggerh 

2 - Fakir bir delikanlının 
hikayesi 

~ l\1arie Belle 

U Duhuliye 20 kuruştur. 

B
f<--4-d-e-Fakir delikanlı 6 da Viyana bülbülü 

7,30 " 9,15 " " • • ~~~~~~~!f'l=v;~:,,:v-'V~"'V~· .... ~~+~~,..,,..~-•iıiiı 

' .. . . . ~ ."-•" •l.> 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaıırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaprla· 
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. I..eke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaıırlar uzun 
müddet beya2hğını muhafaza eder. Bu çivid iJe yıkanmaya 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak-
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuY· 
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zenp 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 

•alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 
9 Eyhil Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

!222!2! 

TERZi 

Mehmet Zeki 
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16945 lira 
Süleyman Naci 6 sene 

iki ay haoısa 

16945 lira 
uara cezasına 
mahkôm oldu 

Zimmet ve ihtilastan maz
nun Dikili muhasebei husu
siye memuru Süleyman Naci 
ile lzmir muhasebei hususiye 
müdürlüğü başkatibi Hilmi, 
merkez memuru muavanı 
Süleyman, Dikili malmüdürü 
Mestanoğlu Ahmet, sandık 

emini Ahmet ve Ahmet 
Hamdinin ağırcezada devam 
etmekte olan muhakemeleri 
bitmiş ve dün karar bildiril
miştir. 

Mahkemece Süleyman Na
cinin zimmet ve ihtilas su
retiyle 16945 lirayı zimme
tine geçirdiği sabit olduğun
dan 6 sene iki ay hapse ve 
zimmetine geçirdiği 16945 
lira para cezasına ve ayni 
miktarda parryı hususi mu
hasebe idaresine vermeğe 
beş sene imme hizmetlerin
den memnu bulundurulması
na karar verilmiştir. 

· Dikili malmüdürü Ahme
din vazifesini ihmal ıuretile 

vazifesini ihmal ıuretile bu 
suça sebebiyet verdiği neti
cesine varıldiğından yüz lira 
ağır para cezasına mahküm 
edilmesine ve maznun Sü
leyman Nacinin ödemesine 
hükmedilen 16945 lirayı bir
liikte ödemesine karar ve
rilmiştir. 

Diğer maznunlar ihmal 
su ,. ları sabit olmadığından 
berat etmişlerdir. 

20 Bin liranın 
kahramanı 
yakalandı 

Çorlu zıraat bankası me
muru iken 20 bin lirayı zım
metine geçirmekle mazun 
bulunan Kamil latanbulda 
tutulmuştur. 

Yazlık 
Yazlık tohafiyeye aid her 

ihtiyacınızı "Şemsi Hakikat,, 
ucuzluk sergisinden alınız. 
Her aradığınız malın birçok 
çeşitlerini bulduğunuz ı gibi 
pazarlıksız ve muhayyer satış 
yapıidığından aldanmak teh· 
likesi yok ayni zamanda her 
hangi bir sebeble ışınız 

yaramıyan bir malı iade eder 
paranızıda geri alabilir em
niyet ve itimadla bütün ihti
ya.çlarınızı ucuzluk serğisin

den alınız. 

M. Germenin leci ölümü: 
----~~~~~~------------~~----~oo+.oo----~----~----~~------------------------~ 

A1urad Germenin 
Acıklı ölümünü büyük bir 

lessürle haber verdiğimiz 

Manisa vaıisi Murad Germe-

ailesine ve Alanisahlara başın sağolsun deriz 
Rağıb, kardeşi Aydın saylavı • Cenaze 18,30 da Karşıya
Muzaffer, kayınbiraderi Sü- • kaya getirilmiş polis ve as
merbank müdürü Nurullah kerler tarafından selimlan-

ııin cenazesi dün büyük me- Sümer, akrabaları, dostları, mıştır. Yurd, kıymetli ve 
rasimle kaldırılmış ve Karşı- Manisa halkı, askeri şehir çalışkan bir evladını bir hiç 
yakaya getirilerek Soğukku- bandosu cenazeyi takib et- yüzünden kaybetmiş bulunu-
yu kabristanına defnedil~iş- miştir. yor.Teessürümüz lbüyüktür. 
tir. .Valimiz Fazlı Güleç ve Murad Germenin ailesine 

Merasimde Fazlı Güleç, Manisalılar namınada bir dostlarına Manisalılara başın 
Murad Germenin ağabeysi muallim nutuk söylemişlerdir. sağolsun deriz. 
000000000000000000000000000. 

Çok garib bir 
hadise 

- Baş tarafı 1 incide -

ki sevgilisi Virginia göründü. 
Bu iki kız kardeş birbirleri
nin tıpkısı idiler. Yalnız gi
yinişleri' ayrı idi. ikisi eski 
aşklarının hatıralarından bi
raz bahsetmişler, Virginia 
ikiz kardeşini de methetmiş 
ve çıkıp gitmişti. 

Üç saat sonra Bernice 
eve döndü. Kocası hemşire
sinin ve sabık maşukasının 

ziyaretinden bahsetmemeyi 
tercih etti. 

Fakat ertesi gün Virginia 
takrar ·geldi ve ziyaretler 
devam etti. Esdi iki aşık 

arasında eski dostluk can
lanmaya başlamış, Virginia 
eski aşığından . rpara sızdır
mağa da muvaffak olmuştu. 

İkisi adamakıllı sevışıyor 
ve · her; gün buluşuyorlardı. 

Snidov karısının haberdar 
olmasından korktuğu ve Vir
giniayı delice sevdiği için 
kendisinden istenen parayı 

esirgemiyordu. 
Vaziyet bu şekilde altı 

hafta devam etmemeyi ka
bul etti. Hatti _bu yolda bir 
senet imzaladı ve aşıkına 
verdi. 

Snidovun karısı işine gi
dip geliyor ve hiç bir şey· 
den haberdar almıyordu. 

Snidov hayatını böyle zevk 
ve sefa içinde geçiriyorken 
mahallesinin kadınlarından 
biri merak etmiş ve günün 
birinde Virginiayı takip et
miş onun bir mağazaya uğ
rıyarak bir müddet kaldık
tan sonra bir erkekle bir· 
tikte çıktığını ve sonra bir 
eve girerek kıyafetini de
ğiştirdiğini ve tekrar eve 
döndüğünü anlamış ve gör
dükleı ini komşuluk hukuku
na riayeten Snidova anlat
mıştı. 

Snidov bunun üzerine mü
kemmel surette dolandırıl

dığını anlıyarak mahkeme
ye müracaat etmiş ve karı-

Faydalı bir 
hırsız! 

Pariste oturmakta olan 
sabık bir Yunan diplomatının 
dul zevcesi Madam Emilya 
Psiha'oın evine bir hırsız gir
miş ve yatak odasında bulu
nan bir tabloyu aşırmağa 
teşebbüs etmiştir. 

Müteveffa Yunan diplomatı 
zevcesine bu tablonun bil-

hassa kadrosunun çok kıy
metli olduğunu söyler durur
muş! 

Hırsız bilhassa bu kadroyu 
aşırmağa teşebbüs etmiş, fa
kat bir dikkatsizlik eseri 

t\larak kadro elinden düşmüş 
ve parçalan.nıştır. 

Kadro; parçalanınca, için· 
den bir sürü mücevherat ve 
alhn para dökülmüştür. Ve 
tam bu sırada, bu · gürültü 
ile madam Emilya uyanmış, 
odasında l abancı bir adam 
görünce feryadı basmıştır. 

Yetişen hizmetçiler hırsızı 
yakalayıp polise vermişlerdir. 

Yapılan tahkikatta bu hır-, 
sızların müteveffa diploınatın 
senelerce yanında çalışmış 

bir adam olduğu anlaşılmış
tır. Tablo esrarına vakıf ol
duğu için bilhassa bu hırsız
lığı ı yapmıştır. Fak at talih 
gene mada1Da yar:çıkmıştır. 

Altın yıldız 
Galip 

Pazar ğünü Halk abasında 
yeni teşekkül eden Değir
mendağı Altınyıldız kulübile 
Şehittayyareciler kulübü ara
sında heyecanlı bir maç ol
muş ve hakemin kararına 
itiraz eden Şehittayyareciler 
sahayı terkettiklerinden bük
men mağlüp olmuşlardır. 

........... .. ..... .. ...... ..- .. 
sını boşamak istemiştir. 

Serince mahkemenin kar
şısında hakikatı itiraf etmiş 
mahkeme kadının sui haline 
bakarak talika karar ver
miştir. 

Beş senelik 
v program 

- Baştarafı 1 incide 
olanlar: 

Malatya bez fabrikası 
Karabük demir 

" lzmit sellüloz 
" Karabük çimento ,, 

Tetkik halinde olanlar: 
Seramik fabrikası 
Kimya endüstrisi 
Kendir endüstrisi 
Şeker fabrikaları: 
Alpulu fabrikası 
Uşak ,, 
Eskişehir ,, 
Turhal ., 

İşi dilmemiş 
bir mezar 

Amerikada Harri Ston is
minde zengin bir Amarikalı 
ölmüştür. Bu adam bütün 
servetini deniz üzerinde ve 
denizcilik sayesinde kazan
mıştır. 

Denize fazla muhabbeti 
olan bu adamcığın vasiyet
namesi açıldığı zaman, cese-
dinin en sevdiği 800 tonluk 
vapurunun kamarası salonu
na gömülmesi ve vapurun da 
Okyanus ortasında batırılma
sını istediği görülmüştür. 

Varisleri, müteveffanın bu 
son arzusunu yerine getir
memişler ve kendisini aile 
kabristanına gömdürmüşler-

dir. Bu hareketin resmi ma
nası, sevgili bir vücudun de
nize atılmasına razı olama
maktır. Fakat asıl minasr, 
800 tonluk güzel bir •apuru 
göz göre göre batırmamak 

olsa gerektir 1 
---...;ı11rır-----

Tebrik ederiz \ 
Birinci komiser iken mer-

1 kez memurluğuna terfi eden 
İbrahime emniyet işleri umum 
müdürlüğü tarafından bir 
altın saat verilmiştir. lmra-
him İstanbul polis mektebini 
birincili '· le bitirmeğe muvaf
fak olmuştur. Dün emniyet 
müdür muPvini lsmail Güney 
hükumet konağı mevkiinde 

~~~ll'!'ll~~~ll'!!'ll~ll'!.'ll~~·""q~IP'.!111111'1111 _:~-~~""'ııı·~~ll'!!'t~ırıı,:ııı•;•u•;....:ı ~ ıı;ıııı;ııııı•ııı~~ıı:ııa 
.~~~~.b~d~t~~~~~~ •• ~nı.~~~~ıe. ~:~.e.~~.nı~ı~ıı~~ıı;;;dlllıNiıl~bddlıi;iıl..-..ı 1""11 ~;-,ıj ... llbiida.;;,.~.wıı~ 
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polis kısım amirlerinin ve 
memurlarının huzurunda . bu 
saatı çalışkan memura ver
miş ve kendisini teprik et
miştir. li '' Zınga_l ,, Parkeleri J~l 

f:I En nıodern ve en son sıstem usulle f urunlanmış ve kurutuln1uş, r~] 
[t. içinde haşar:lt yaşatmaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok uzun f!ı 
f!. müddet en modern konforu tenıin eder t*l 
ı: EVLERİNİZİN TABANLARINI f:~ 

r~ Zıngal Parkelerin' den lı 
f. Y A P T 1 R ı N l Z (t) 

Bizde tebrik ederiz. 

Liselere para
sız ·gireckler 

Kültür bakanlığı, Lise mu
allim mektebi ve Orta mek
teplere parasız girecek tale
benin imtihan şekilleri hak· 
kında bir talimatname ha
zırlamıştır. Bu husustaki taf-

Tahra be1 
lzmirde Papolıl 

Falına Nas 
Baktı ? •• "" 

AKILLARA DURGU.~: ... 
VEREN MACERAa.r 

-3- .../ 
- b'r 

Tahra bey Bucada dolaşırken paoas 1 

kadınla sevişirken nasıl yakalandı? 
. - I• Tahra bey lzmirde PaoulaS 

karşılaşmadan evvel uıiit" 
hiş bir tecrübe yapt~··. p,; 

Tahra bey, akşamları kor- Haziranın 28 ıncı ~ 
don boyuna iL'meğe şimdien günü idi. Tahra be)' ~o~ 
karar vermişti. Doğruca İs- leyin erkenden yat•~otif°' 
tanbulda iken m·ektuplaşbğı kalkmış ve B?caY~ ~k~ 
Ermeni bir kitapç mın dükka- Tahra bey zegınlerın b',.-: 
nın gitti. Bu dükka .a, Ermeni ettiği bu köyü pe~ n U' 
kilisesinin altında i,'ii. ~işt. Her Pazar g~ercl~ 

burada kitapçıyle bir müd- bıner ve Bocaya gı ,oot' 
det hasbihal ettikten sonra, İstasyondan çıktıkt~,o~•~ 
kendisine dedi ki: köyün sakin ve t~ııııı b•tl'; 

- Benim burada tanıdı- larında ilerlemege ça~-' 
ğım kimse yok. Bana bir Bu esnada karşısın• ~ 
iyice otel gösterirmisiui2?., bir bahçede o .kad•;..~ 

Kitapcı Tahra beye Beşf.:a- çiçekler gördü kı ~~.~ 
malcılarda kafo ( Manisa ) ve bahçenin telb ·ce~ 
otelini tavsiye etmişti. Tah- ğına yaklaşarak çı 
ra bey kitapçının çır;ağı ile seyretmeğe baılad•·:· ~01'!_ 
beraber Mailisa oteline gitti. Gözlerini babçeoı~ JJir* 

bir tarafına çevirıııiıti· O esnada ( Manisa ) oteli 
iki ortak tarafından idare ne görsün? f ti. 
ediliyordu. Sarmşıklarla kapaD:~ 

Bunlardan biri senelerce ta bir kanapanın k ~-
muhtelif vapurlarda kaptan- genç bir kadın k:r ~ 
lık yapan Hacı bey isminde bir erkeğin dizler•;. 
bir Türk, diğeri de Ameri- idi. Hatta nuala d 
kadan avdet eden lzınhli dağa gelmişlerdi. , el 

es il .!..,,. 
zengin bir Musevi idi. Tahra bey bu Dl ib~· 

Tahra bey, otel müdüriye- kün sahibleri olııı•51 b•1 ~ 
ti ile pazarlık etti. Gün de lini düşündü. Tabr•d• i~I 
kırk kuruş yatak parası ve·· düşünceleri ar•~~rde' 'ıfl' 
recekti. kadının yanındao ı be1r' 

Diğer taraftan f stanbuldanı ayrıldı.. Kadınd~e 
0

101'.: 
beraberinde getirdiği muh- içinde kaçıyordu. de erlı~ 
telif kitapları satmak için du? Tahra bey raf• il"" 
İzmir kitapçıları nezdinde kadının koştuğu ta 
teşebbüste bulunuyordu. Bu- leineğe başladı. p,tO~ 
nunla da iktifa etmiyerek, Fakat hayret.. ift"" .. 
pazar yerinde ufak kıtada · oııı•k ~ Gözlerine ıoa . ell 1 , 
bir kitap serğisi açt11 hafif d ı ıe91f 

yordu .. Ka ıo • ı.Jett'tl 
tertip ticarete de ba~ladı. t ,... 

bir peıkopos u... d•O : .1 
Bir hafta sonra, Tahra d oa r. 

bey fzmirin her tarafını öğ- Tahra bey~ A; rourab·.~ 
renmiş, her deriğe girmiş. dığı sabık rıııe t i~ 
çıkmıştı. Kitaplarının kısmı Tahra bey b•Y~e G•' .J 

Yoluna devaııı ett•· O, ~ 
azamını ümidinin fevkinde cf"..J 
bir kar ile sattığı için gayet kit lzmire dönd~İk ti ~ 
neş'eli idi. Ve neş'esini Böy- İzmir klübünde 

1 
f'ler 

le kolaylıkla iktisab eden lerini yapacakl•·uıtıJ• 1 
Tahra bey, sergüzeştlere hıncahınç dol~kt1i1 . 
atılmak zevki, tekrar uyan- bey sahneye ç ·J/ 

·· sıralard•0 1ı41111I f" 
mıştı. en on du5-

Bir gün gene Ermeni kili- peskoposun otur d/ 
•• t- L:f ·-_w 

sesi altındaki kitabcı dükka- muş u. • .,.. .,..~ 
nında oturuyordu. O sırada Bu çapkın p•P•'1ed'8 ~ 
bir manyatizma bahsı açıl- vermek lizııııdffalı•Yetl~ 
mıştı. Tahra bey bu hususta büyük bi · ıııuv• be1 : • .ti' 

d.1 . t" f aht• . f~· 
bir çok tecrübelerde bulun- e ı mış ı. denJerıO i r, 
duğunu ve bu tecrübeleri sonra arzu e ft ıf"tıi~' 
tekrar edebileceğini söyledi. na bakacağını~ bU cl;i ,1 
Bunun üzerine, kitabcı he- manda ~~r~e;~cıoO ' 
men o akşam onu evi- da ne duşun ti. 114r.;. 
ne davet etti. Diğer taraf- ğini beyan et 111od• ,oı~ 
tan müteaddid dostları ile Hazurun JJJeY• dafl' ı,t 

b•t •f o I 
tanıdıkları dahi orada top- bir heyecan ilk de.' ._ıi 
lanmışlardı. O akşam müte- Tahra bey b·.,de1'111~ 
addid tecrübelerde bulundu herkesin kal 

1 çılı~, 
ve büyük bir muvaffakiyet zuları me~d·~~er' . A" 
kazandı. İrtesi gün artık her- Birbirioı çı • 1 ')t 
kes Tahra beyden bahsedi- tehalükle: beoİJPlı:- '~-
yordu. Şöhreti bütün İzmire - Evveli, ıtJ 1" 
duyulmuştu. Diye ileri doi'':; feri' ti " 

t jşare cl,-_,,JI r 
Birkaç gün sonra biç bek- liye sükii 8.,ası ,-

lenilmiyen bir hadise karşı- ra bey, beyec bit 
sında Tahra bey büyük bir gibi göriinendll: ffl) 

· a etmesine hita ta bulun 


