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( lOO ) Para Geçmiyen yaıı ıeri verilmez ... 
~tatürk Ankarada parlak şekilde karşılandı. Bugün mecliste büyük içtima var 

tCızların tahkimi icin ithalat ve ihracat üzeri , 
,rıe yüzde bir zam tekili edileceği söyleniyor 

' ~ta 28 - Atatürk şehrinıize gehnişler ve büyük tezahuratla karşılanmışlardır. Büyük önder Eskişehirden geçerken, şehrin su va
~~ tetkik etm!şler ve Eskişehirde her eve su verilmesini emir buyurmuşlardır. 
~ akşamki kabine toplantısında Boğazlar işi görüşülmüştür. Yarın (bugün) nıecJis fevkalade. bir içtime yapacaktıt. 
· ~~lai"ın tahkimi için, Kastamoni meb'usu Sabih'in, ithali'ıt ve ihracat üzerine yüzde bir zam yapılması şeklinde bir kanun teklif ede 

Y enrnektedir. 
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915 numaralı kanuna g6re ı yan yerlerde de ortamekteb- Muallim mekteplerine pa• müsabaka daba yapıl ~ 
Kültür bakanlığına bağlı lise lerde, ortamekteb olmıyan rasız yatılı alınacak talebe yeni bir. mtıaaltalaa: 
ve ortamekteblerde parasız yerlerde de kültür direktörlük hakkında da Kültür ·Bakan- yüzünde çil çoktur J ~ 
yatılı olarak okumak isteyen· lerinde yapılacaktır. Seçme hğıddan bir tamim gelmiştir. Onbir yaşında ~~ 
lerin ne suretle imtihan edi- imtihanları (Tiirkçe Edebiyat), Bu tamime göre ortamektep· m6tabakayı kaı.aad~ ~ 
leceklerine dair Kültür ba- (Riyaziye), (Tarih, Cografya) leri iyi ve pek iyi derecede 1895 tane çil lekeli ,;ı.t' 
k d l 1 b. · 1 · ·b 1 k Evvelden posteki ·~~ 1,.Jj• anhğından şehrimiz K\iltür derslerin en ve yazı ı o a· ıtıren er ımti ansız o ara ~ .,. 
direktörlüğüne bir tamim caktır. muallim mekteplerine kabul timarhaneye koyarlar ı,aked': 
gelmiştir. Beden ve ruhça lmtih n evrakı toplanarak edileceklerdir. ha bu müsabakaoıD Ç~ 
hasta, illetli, sakat ve kusur- Kültür Bakanlığına gönderi- Şehid çocuklarile öksüz lerin ne yaptıla.r '! dJ ~ 
lu olanlar imtihana a'ınmıya- lecek ve muvaffak olanlar olan talebeler, tercihan alı- 1.895 çil taneıınıD ·,illr Jll" 

oldug"unu bulmak. 1~-.Jt caklardır. Zekası, çalışkanlığı bakanlıkça tesbit edilerek nacaktır. Lise sınıflarından ., .. -
sabakaya girenlerıD 

ahlakı tesbit edilmiş olacak· taliblere tebliğat yapılacaktır. muallim mekteplerine geçmek d ı .r. -~ t deki taneleri say ı • ~ 
tır. mtihanlarda kazanma dere· için talebelerde yalnız mes- Meseli ikincili .ı .. ı,7'1 

Seçme imtihanları vilayet- celeri bir olanlardan şehit lek derslerinden imtihana 1.805 uçüncil olaDI• ~ 

~~ ~~~~~ 
İzmir siciJi ticaret memur- • Yasanın aradığı gibi ken• ı Madde 8 - Ortakladan herbiri ortaklık bı 8' 

luğundan: • dilerini ve şahitlerini ergin her biri unvanı şirketi isti· evvel ayrılamayaca~~· lsift 1 
[Mehmed Kavukçu, Salih ve olgun gördüm. İstekleri- mil eylemek şartile ortaklığı teabhüt ve mecburtf ·,tef"_ i 

Kavukçu ve Ahmed Kavuk- nin ne olduğunu sordum tek başına koyacağı imza ile fına olarak ayrı)aıak 1 o• 8f 
çu) ticaret unvanile İz.nirde benimle şahitlerin yanında tem sil edebilir. Ve şirketin ortak dig" er ortaklaflt .,r 

io• 

Aşk Gecesi 
-- iki lzmirlt Gencin Romanı --

- 31 - Yazan: EROL TEKiN 

Aşkımız hiç bir zaman kirlenmiyecek 
- Ba o tanıdığım kız ı bir cevabına bağlıdır. 

değil.. O zaman her ıeyi aola-
Dağlara çıktı; Denizde dım. Emin ol Esat o gece 

gecelerce dolaşti. Fakat ara· hep seni düşündilm. Güldüm 
dığı hayali bulamadı. Ağaç- ve ağladım. Yıldızlara yum-
lar ona eski nenniyi söyle- ruklarımı sıkarak isyan et-
mediler. Sular onu acı bir tim. Tekrar ağladım ve ni-
kabkabayla karşıladı. hayet katıla katıla güldüm. 

*** Aşkım ölmeden ölmüıtü. 
Bir giln genç kadın onun Genç kadın yavaşça ye-

yanmda hıçkırarak ağlayor- rinden kalktı: 
du: - Seni hali ilk zamanlar-

- Eıat, Esat diyordu. daki gibi kuvvetle batta 
Sana kartı olan sevgim hiç daha faıla seviyorum. Fakat 
bir zaman ölmedi ve öJmi- aşkımız biç bir zaman kir-
yecek.. Düşün bir kerre.. lenmiyecek. Onu daima te-
Bütiln genç kızlık hülyaları- · miz, beşeri telikilerin kolay 
mı kendisine samimiyetle kolay kavrayamıyacağı bir 
teslim ettiğim bir erkeği hisle seveceğiz. 
nasıl unutabilirim. O erkek Sonra elini uzattı: 
ki bana bütün bayatını bağ- - Allahaısmarladık dedi. 
lamıştı. Sizi daima hatırlayacak olan 

Yol bedesteninde 19 numa- söz aldılar ve dediler ki: bil umum muamelat. ve umu- bin lira makta tazıD I Jel 
Esat yalnız iiç sene senin rada mefrüşat üzerine ticaret mevat ve şeraiti şeraiti ati- ı u ve şirket namına imza meg" i teahhüt ve kabokl•' •' 

hayalinle yatadım. Gönder- b k · · d 1 Ort• " yapan iş u şir etın tıcaret ye dairesinde bir mukavele- e i ecek her nevi evrak bu Madde 13 - cif'!' 

birisini siz de hatırlarsınız 
değil mi?. 

diğin mektuplan ne kadar · · · ' · ' · · · · · '· · · · · · · · · · · unvanı ve şirket mukavele- name akt eyledik •öyleki: suretle yapılır. rasında tahakkuk •1·~-w bn Ok b. · ı .. Genç romancı hayatının Y tpı· 
uy ır ıevınç e açtıgımı namesi ticaret kanunu hü- Padde 1 - İ•bu •irk etin Madde 9 - Şirketin kasa, her türlu.. ı'btilifat. lllb•"" 

b·ı · O l · k romanını bitirmişti. Batı o n Y Y .., 1 mezsın. n ar senın yo - kümlerine göre sicilin 1787 nevi kollektiftir. yevmiye ve sair def erleriyle kan serecekleri bit ~ -'"' 
lug· unu unutturan ve beni kadar ağırdı ki muvazenette k t t ı·ı b T b•t 'fe ~P"--

d Y d .. numarasına ay ve ese Madde ~ - Unvanı tir· sair icümle def atiri tüccar marifetiyle tes ı . teselli eden birer ruh oldu. tutama ı. az ıgı romanın d'ld' - . ·14 1 İll _;, 
kı ır. ı · · e ı ıgı 1 n ° unur. ket: Meblnet Kavukçu. Sa- beyninde cari usule tevfikan dı·ıecektı·r. HakelD ___. _.,,,.,.. 

ı yapra arını guz yaş arı ıçın- İ , .... 
ar. zmir sicili ticar memuru lih Kavukçu ve Ahmet Ka- ve muntazaman Mehmet Ka- dan rekinmek ve _i .b:.ı . .af Eıat ag" layorum. Ôlm'eden de ıslattı: F T 'k · - i T il oa;., K K · enı ımzası ve resmı vukçu,, dur. smi ise Güzel vukçuya ait olduğu gibi tir· lüzumunda verece. caİI P"" 

ölen bir bayata acıyorum. Di;: in~=~n... armen... Mührü Hisar Mefruıat Ortaklığıdır. ketin parasını kabız ve sarf karşı itiraz etmek 
O bayat ki sırf bir aileyi Mukavelename Madde 3 - Şirketin mev- ıaJahiyeti da mumaileyhe g" ildir. ftb .. ~ 
k 1.; • • b' 1 d Konfiç~ us kitabında şöyle b d k .. ... 

urtanna& ıçın ze ır en i. Bugün in o uz yüz otuz zuu: Mefruıat üzerine top- aittir. Madde 14 - ~ 
Babamın itleri ıon zaman- di~.B~;~klerin fazileti rüz- altı yılı Temmuz ayının yirmi tan ve perakende suretiyle Madde 10 - Ortaklığın velename tanzim t•dl_, _~ 
larda çok fena gidiyordu. gara, küçüklerin fazileti ot- ikinci Çarşamba günüdür. ticaret etmekten ibarettir. umum muamelatını gösterir itibaren yani 22 tedibe~ ~~ 
Her ak .. m eve geldiğinde lara benzer. Üstünden rilz- Türkiye Cumurluğu yasa- Madde 4 - Şirketin mer· . pilançosu her sene nihayetin tarihinden itibaren ııetil' 
dilşünilyor ve yemeğini yer )arına dayanan ve örneği k . l . b 'd· de tanzim edilerek kir veya milddetle meri ve dld'i ga-r geren otlar eg-rilir tasdı'klı· a•agı" da mu-hür ve ezı zmır şe rı ır. - .. yeme7. yatıyordu. Uyuyor- T ··n y 'kt t •t d'l k d. .n.dd t• bitallli"" 
muydu? Hayır. Kulaklarım O bun atka tatbik ett: imzasını kullanan İzmir İkin· Madde S - Şirketin mev- zarar mı arı espı e ı ece ır. mu e ın edll 

- Evet dedi. Üstünden ci Noteri Mehmet Erener zuuna dahil olan muamelatı ve ortakJığın kira bedelile amelitı tasfi~~ .. ·odeO 
blltün gece yatağında bir aşk rüzgarı geren otların Izmirde Yol bedesteninde müstahdimin maaşatı ve bil- takdirde kendılı11 •k ~ 
taraftan diğer tarafa dlSneı. T bahçeliler hanındaki dairem- 1 l . . tatbı 

boynu bükülür. de ve işimin başında iken J 9 sayılı mağazada icra kılı- umum v~rgi er e zarari mas- beı sene ıçın oll' ~ 
ken karyolasının çıkardıg" ı fi kt kt rt k b·ı k fı 1 kaz• • Sonra biz kahkahayla bu- saat on yedide yanıma ge- nacaktır. ra arı çı ı an sonra o a - ı me vaı o . eli iJ' 
ıtlrilJttlyi dinliyordu. nu tenkit etti: len adı ve sanı, fzr.ıirde Madde 6 - Şirketin ser- ların ve zarardaki hisseleri Akitler başka bıt 

0 
ff 

N.hayet bir gila beni giz- - Hayır aık bir yalan, Karantinada tramvay cad- mayesi ,,24265,, yirmi dört işbu mukavtslede yazılı nis- leri olmadığını b~Y• b• ~ 
lice 1nına çekti: kadın zevkine bağlı bir çi- de8inde 754 numarada Ihsan bin iki yüz yirmi beş Türk betler dairesinde tevzi olu- rar etmeleri iizerıot:.Iİ"~ 

- Nevin dedi. Münase· çektir... Necipoğlu ve birinci kor- lirasıdır. Bunun on altı bin nacak ve ortakların makbu- kavelename reıell ek 
bette bulunduğum bir tica- SON donda 196 numarada sakin yüz otuz lirası ortaklardan zatı varsa mıktarı teayyün ve kendilerine açıkç• t fC 

retbancnin sahibi aeni isti- --·- Tahsin Necipoğlu atlı şahit- Mebmed Kavukçu, üç bin tahakkuk edecek hisselerine tefhim, müodere~~ .... 
yor. Yollar dar geliyor lerle belli olan lzmirde Ali yüz otuz altı lirası Salih .<.a- mahsup edildikten sonra ge- munun talep ve.~ 

Birden fatırdım. Şiddetle: İngiltere yollarında bir ağa mahallesinin derebaşı vukçu ve dört bin beş yüz riye kalan alacağı kendisine mutabakatı .t~ıd:o-1•~ 
- Hayır baba dedim. hafta içinde otomobil kazası sokağında 16 numaralı ev- dokuz lirası da Ahmed Ka- verilecektir. tan sonra zırı e 

Daha evlenmek için çok neticesi 134 kişi ölmüş 5.301 de oturan ve orasını ika· vukçu tarafından nakten ko· Madde 11 - Ortaklık için rafından imza v 
vaktim Yar. kişi de yaralanmış. Bu kaza metgibı kanuni ittihaz ey- nulınuştur satın alınacak emteanın cins kılındı. st23 

- Kendini çocuk mu rekorudur. Yalnız Londra lediğini söyliyen Aydınlı Meh Madde 7 - Şirketin mu- ve nevi ve mıktarı her üç Umumi No. 
121

7 ,ı' 
zannediyorsun? içinde 28 ölü var. Seyrüse· met Kavukçu ve Ahmet Ka- ameJitından basıl olacak ki- ortağın inzimamı reyile tan- Hususi No. 6 111e 1 ~· 

- Hemen hemen.. fer ne yapacağını şaşırmış- vukçu bir taraftan ve lzmir rın yüzde altmışı Mehmad zim edilecek listeye kaydo- işbu mukdavely~~od• ~ 
Gözlerime acı bir tarzda tır. Çünkü havaların fena de Ali ağa mahalJesinde 4 Kavukçuya, yüzde yirmisi lunup ziri imzalandıktan son- tinin daire 0 5 .. 0olll )f, 

baktı: gitmesi, pek çok otomobil sayılı evde oturan ve orasını Salih KavukçuyP ve diğer ra sipariş edilecektir, ve her fuz 7938 umum• tl,dilı A 
- Nevin dedi. Seni iste· yolcusunu seyahatinden vaz· ikametgahı kanuni ittihaz yüzde yirmisi de Ahmed Ka- üç ortak şirket işlerinin sürat aslına mutabakatı y8' f 

yen kimseyi çok iyi tanırım. geçirmiş olduğu halde, bu ettiğini söyliyen Salih Ka- vukçuya ait olmak üzere tak- ve i .tizam ile inkişafı için lındı. BiD' dokUI yıoı"' 1 
Namuslu ve dürüst bir derece kaza olmuştur. vukçu diğer taraftan ve baş sim edileceği gibi mağazal- azami mesai sarfına ve hu altı yılı temmuz rt~İ ı',;;f 
adamdır. Bugünkü yolların artık tan aşağıya tarafımdan ya- lah zarar vukuğu halinde iş gayeye vusulü temin edecek mi yedinci Pa.ı.a 0terİ 

Gklerime daha derinden otomobil yolcularma dar zılmak üzere anlatacakları bu zarar dahi ayni nisbet tetbirleri dikkat ve itina ile lzmir ikinCl ~..,.... 
baktı: geldiği kanaatı basıl olmuş- gibi bir mukavelename yap- dairesinde ortaklar arasında tatbika mecburdur. mührü ve r 

E. Ereoe ....-..M - Biltlln bir aile yalnız tur. maklığımı istediler. taksim edilecektir. Madde 12 - Ortaklardan _ .. or:u 
--~--------~--------~--~---~--------~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-------------------:: .·ot.,....~-r 

~~~~~...._.,;:...:._~_._---.... ~-~~~~~-~~ 
Korku Ve Heyecan Romanı 
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Çabuk olalım kadını kurtaralım 
z. R. nin otomobili göz

den kaybolmuş, gitmişti. ... 
Bununla beraber Raklif 

ıoğuk kanlılığını kaybetmedi. 
Hemen otomobile atladı ve 
adamlarına: 

- Bet kiti benimle bera
ber i•liniı. Kalanlar da bu 
otombbili ve haydudlan mil· 
dirlik dairesine iÖtüraün
ler!. Dedi. 

mobili bir yıldırım gibi Z. R. 
nin küçük otomobilini takib 
için ileri atıldı. Polis şefle
rinden olan Raklif bizzat 
vulanı idare ediyordu. 

Z. R. nin otomobili, bir iki 
defa dirsek döadü; ve Stan· 
ford yolunu tuttu. 

Aacak sabah olmakta idi. 
Bunun için gecenin karanlığı 
henüz tiddetli ve muvaffa
kiyetli bir takib hareketine 

bir•11 d• .,.... vaziyete ve Londra ıokak- biline ıron sür'atını verdi. uzakta bulunuyordu. Bunlardan dikiı' ., 
larına blkim bulunuyordu. Arkasına baktığı vakıt po- Volantı daha sıkı tuttu; yaklaştı fakat 'il 
Sokakların fevkalide tenha· lis otomobili ile arasının his fakat vakit gemit demekti tıktan sonra: totJJO.,,,, 
hğıda Z. R. nin otomobilin edilecek kadar açıldığını küçük otomob 1 bir mermi - Kadın ° · 
firarını bir derece daha ko· anladı. Fakat tehlike bili gibi viraj1n dıvar ve parmak-

0

de yoktur! ded•· ;f 
laylaıbrdı baki demekti. lıkları Ü!erine ve bütün şid- Raklif: daıo•"Jlı ':Jlf 

Genç detektif, otomobilini Ve birden arkadan silib de tile düştü. Bu şiddetle par- - Etrafı 8 ettİ· ""'' 
Jütün siir'atile sürmekte, fa· sesleri duyulmağa başladı. makhkları kırdı, ve oldukça nız! diye eoır ,._,., .,,- tt' ~ili' 
kat nereye gitmekte oldu- Raklif, ne babaya olursa meyilli bir sahadan ilerliye- Polis meJllG 0o lf.''~V"" .. 1 

ğnnu bilmemekte idi. Maa- olsun genç kızı elde etmeğe rek bir ağaca çarptl ve bat olan otomobıı:- clJo•0 ;...'!,ti 
mafıh maksadı berşeyden · azmetmişti. Bunun içinde aşağı oldu. Ve müsademenin dar çevresind~ ·~~ JJI.~ 
evvel polis oto:nobilinio taki- 11imdi ~tomobilio milkerrer şiddetile yanmag .. a başladı. mış veya bayi"' ~-~ ~f 

l k 7' ıdıl .... 
binden kurtu ma idi. Bun- ateşli tabancalarını kullanı· Biraz sonra zabıta otomo- mağa bat• ..,i ~FJ 
dan sonra da ayandan ve yCJrdu. bili de virajın yıkılan par· bir şey g6~rrd~ ~.da ~ 
maktul Brokleyin evine git- Z. R. başını volan ta eğdi, maklık dıvarı önilnde durdu. kat Raklif' ·ıeri ~-~ 
mek liıım gelen tahkikatı tam bu sırada bir kurfun Şef Raklif hemen otomobil- ğu yerden .~ • .,.~ ~ A 
yapmaktı. saçları arasından geçerek den atladı. Ve adamlarına: parmaklık 1 ta '=f · :;-

Biraz ıonra zabıta otomo· ön camını parça, parça etti. _ Çabuk olalım, kadını otomobilill 0 '.11 _.-.,..,.,.. 

bilinin izini kaybettiklerini Cam parçalarından sakınmak kurtaralım ! Dedi. ,1 çalılık aıe~kt• ~ 
sandı. Fakat arkadan gelen için gözJe.rini kapamağa mec· Polisler, tehlikeye bakma· bayjın yatıll ~ 
tekerlek ğllrültnS& bu zanda bur kaldL Halbuki otomobili dan yanmakta olan otomo· g6rmlttl. { , 

el .. o tular. 
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~Doktor 

.;Şevki Uğur 
~ lDahili hastalıklar mütehassısı . 
~~anın Hamburı ilnireraitesinde okumUf. Hutalanaı 
~ aaat rd ... kuza kadar ve 6ğleden aonra birden 
- .. , llcileri dahi muayene ve tedavi eder. 

"'-~ •nehaaui : Beyler ıokağı bay Memdahun labrotu· 
L.1 ~~•da 36 numaralı muayenehanesinda. 
~ ~~' karaciter, kan liastalıklan kanSlzbk, zayiflik, 

ltlan, mide, barsak ve böbrek hastalıklan J 
-~ı~ 

lınıir Yün Mensucatı 
Tilrk A. Sirketinin 

llalkapınar Kumaş Fabrikasının 
s-ti:'.:layııiyle yeni pk&rdıji kumaılar: 

, ............ , 

Elhamra 
idaresinde Milli Kütüphane 

30 Temm• 

Tel. 
2573 

sineması 

Bu gün 

iki büyük film birden 
1 - VİYANA BÜLB0L0 

Martha Eggerh 

2 - Fakir bir delikanlının 
hikayesi 
~larie Belle 

Duhuliye 20 kuruştur. 

7,30 " tt 9,15 " " 1 
·~~~it~~~ 

" Fil başı" markalı " Türk çamaşır çividi " ç.ama,ırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamqırla· 
nnızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalıa 
yapmaz. Eski çamaıırları adeta yenileştirir çamatırlar mwa · 
miiddet beyaıhğını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmaya 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak· 
tadır. Türk çamaı1r çividi suyun dibine çökmez. Boya kuY· 
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iy!dir. Bu çivid hediyeli' olub senede iki defe zenfin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğad için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylül Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 
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Dün Şehitler 
semti büyük 
bir tehlüke 

geçirdi 
Dün Şehitlerde büyük bir 
yangın olmuş, bir kereste 
fabrikasile tariş deposu 
yanmıştır. Yangıu Mütevelli 
oğlu Nchmede ait kereste 
ve kutu fabrikasının motor 
dairesinden ~akmış, az za
man içınde büyümüş, bütün 
Şehitler caddesi tehdide 
başlamıştır. 

Bu müthiş yangın yüzün
den elektrik şirketi fabri
kası, Şark sanayi şirketi 
fabrikası da büyük teblü
keler geçirmiş fakat itfaiye· 
nin gayreti sayesinde yan
gının genişlemesinin önüne 
geçilmiştir. 

Kereste fabrikasındaki 150 
metre mikabı mamul ve 
gayri mamul kereste ve ma· 
kine dairesi tamamen yan
mıştır. 

Fabrika yanındaki Tariş 
üzüm kurumuna aid olan ve 
içinde 35 bin lira değerin· 
de kutuluk kereste bulunan 
depoyada sirayet etmiştir. 
Kerestelerden bir kısmıda 
yanmıştır. Yanğın metörün 
ekzoz borusu yanında bulu· 
nan talaşlardan çıkmıştır. 

Yanan fabrika binası 7000, 
makine dairesi 9000, içinde
ki kerestelerde 10000 liraya 
ıigortah olduğu söyleniyor. 
Adliye büyük bir ehemmi
yetle tahkikata devam edil
mektedir. 

Sekiz kuruşa 
et! 

Mersin - Kasapların bir
birine karşı dampingi devam 
etmektedir. IKoyun etinin 
kilosu, belediye narhı 26 
kuruş olmasına rağmen on 
beş hatta on kuruşa satıl
maktadır. 

Bu mücadeleye fevkalade 
kızan bir kasap bahçesinden 
domates ve patlıcan getirte
rek et alanlara bunları pa
rasız vermiştir. 

Bu adam eti sekiz kuru· 
şa satacağını ve bir kile et 
alana bir kilo patlıcanla bir 
kilo domates de parasız ve
receğini söylüyor. 

Galiba böyle giderse Mer
sin kasapları eti karasız ve
recekler üstelik pişirilmesi 
lazım olan sezelerden başkalı 
kömür, tuz ve saireyi de 
ilave edeceklerdir. 

Halk vaziyetten memnun
dur. ___ 'Mr __ _ 

Her şey 
Elbiselik kumaşlarla yiye

cek gıdadan mada bir şahsa 
ve bir eve lazım olan her 
şey Şemsi Hakikat Ucuzluk 
sergisinde pazarlıksız ve 
muhayyer satılmaktadır. 

Sergiyi geziniz. 
Yeni çeşitleri ucuz fiatları 

görünüz. Sergi gezen mal 
almağa mecbur değildir. 
Sergi gl!zme1< ve fiatlerı 
görmek bu gün olmazsa 
yarın ihtiyacınız olan bir 

100 komünistin idamı 
. .. .... 00 ...... _ __________ _ 

Bütün ceplıelerde hükômet kuvvetleri 
müşterek hücuma geçmek üzere 

lsnanbul (Özel) - İspanya olduklarını bildirmektedir. Hükumet kuvvetleri daha 
ihtilali gittikçe feci ve kanlı Sevil şehrinden verilen muntazam olduğu için gittik-
bir şekilde büyümekte ve haberlere göre yüz komü- çe vaziyete hakim olmakta· 
bütün dünyada tüyler ürper· nist asiler tarafından kur- dır. Orzodaki muharebesi 
tici akisler bırakmaktadır. şuna dizilmiştir. Bu komü- çok kanlı olmuş iki taraf ta 

Son haberler İngiltereden nistler evveli yirmişer kişi- büyük zayaat vermiştir. 
aldıkları dört tayyare ile hü- lik · guruplar haline ayrıl- Bitaraflar bu kardeş kav-
cumlarını arttırdıklarını bil- mışlardır. Sonra iateş emrile ğasının kolay kolay bitmiye-
dirmekle beraber, hükumet hepsi birden can vermistir. ceğini söylemektedirler. 
merkezlerinden gelen haber- asilerin tayyaresiyle hükfımet Hükumet ı<uvvetleri asilere 
ler, bükfımet kuvvetlerinin tahtelbahri arasında ateş kat'i darbeyi indirmek için 
vazıyete hakim bulundukla- taati edilmiştir. iai taraf da bütün cebhelerde müşterek 
rını Lo.>lada asilerin teslim hasara uğramıştır. hücuma geçmek üzeredir. 

Türk - İngiliz 
dostluğu 

- Baştarafı 1 incide 
tahmin edildiğine göre önü
müzdeki aylarda Türkiye -
İngiltere arasında bir iş bir
liği için mühim müzakereler 
olacaktır. 

Eden'in Avam kamarasın
daki Türkiye hakkındaki 
teveccühkir beyanaiı İngil· 
terenin Türk dostluğuna 
büyük kıymet verdiği delil 
addolunuyor. 
KABINANIN iÇTiMAi 
Ankara, 29 (A.A) - İcra 

vekilleri heyeti bugün biş
vekil ismet lnönünün reisliği 
altında toplanarak muhtelif 
işl~r üzerinde görüşmelerde 
bulunmuş ve bu işlere ait 
kararlar verilmiştir. ___ ,.. ..... fit __ _ 

Bir Türk 
gazinosundct 
-Baştarafı 1 ncide-

melerini rica değil talep 
ediyoruz. 

Bu satırları, şunu bunu 
tenkid ve teşhir için yazmı
yoruz. İetediğimiz şey tah
kikat yapılmalı, elde edilecek 
neticeye göre gençliğin, 
Şehirgazinosunun, tertip h~-
yetinin, orkestranın mes'uli· 
yet payı olub olmadığı tesbit 
edilmelidir. lzmir ve izmirli • 
ler, namına bir lstanbul ga
zetesinde çıkan bu yazının 

mubalealı olmasını gönül ne 
kadar isterdi .... 

Dinarlı- Cim 
Londos 

- Baş tarafı 1 incide -
Londosun fevkinde güreşçi 
yoktur. 

Cim Londos lehine olan 
bu neşriyata IJ\Ukabil yalnız 

tek bir Yunan spor muhar
ı iri mutedil ve bitaraf bir 
lisan k~llanmakta Dinarlı 
Mehmet lehinde de mütale
alar yürütmektedir. 

Muharrir Cim Londosun 
mağlup ettiği pehlivanları 

Dinarlının da yendiğini yaz
maktadır. Muharrir_ bundan 
maada, Cim Londosa karşı 
galip gelen .. meşhur Ameri
kalı Straugle Luis'in de 
Dinarlı tarafından mağlup 
edildiğine işaret etmekte 
Dinarlının meziyetlerinden 
bahsetmektedir. 

Cim Londos muntazam id-
manlar yapmakta birkaç 

üne kadar yapacağı mü-

Filozofun 
Köşesi 
- Baştarafı 1 incide -

• • 

mızdıkça kızdı. Çocukların ne 
anasını, ne babasını ve ne de 
namus ve haysiyetlerini 
bıraktı.. Ağıza alınm1yacak 
küfürleri savurdukça savur
du. Ayni gün yine Şadırvan
da kahveler arasında bir los
tracı ayni nakaratı bir muzibe 

savruyordu. Keza Kemeraltında 
yine bir hamal salak ve düş
kün bir vaziyette ağzına ge
leni paldır küldür yuvarlayıp 
duruyordu. 

Ekseri yollarda bir esnaf 
çırağına veya bir müşteriye 

veya bir müşteri bir esnafa 
ayni teraneyi ikide bir tek: 
rarlayıp duruyarlar. Bu mem· 
lekette eskiden bu fena adet
ler yoktu. Mesela bizim ço-
cukluk devrimizde sokaklar· 
da ağır ağır dolaşan mer
kebli bir şamişi satar sarho
şun biri vardı. Mahalle 
çocukları tenbel tenbel giden 
ve her bastığı yecde ayağı 

gömülen çıplak merkebine 
binmek isterlerdi. O sarho· 
şu çeşid çeşid vesilelerle 
kızdırırlardı. 

Fakat bir günden bir gü
ne çocukların arkasından ne 
böyle küfürler savurur ve 
ne de kızardı. Kabahatı eşe
ğine bularak: 

- Dah.. Dah.. Bak senin· 
Je çocuklar bile eğleniyor. 

Ne kafasız bir eşeksin! Ya
şın on beşi buluyor, hala 
otladığın yerdesin.. Biraz 
yürü ileri. Dab .. Dah .. Diye 
hem çıplak merkebin sırtına 
vurur ve hem de manalı ma
nalı yaşını başını almış, laf
tan anlıyan çocuklara yan 

yan bakdr ve onları bu yap
tıkları haraketten mahcup 
bırakmıya çalışırd ı. Küfür
bazlık kadar dünyada fena 
bir şey yoktur. İnsanı bir 
ande felakete kadar sürük
ler. 

1 Eylülden itibaren meri
yete konulacak olan ( Cürmü 
meşhud ) kanunu bu gibi 
küfürbazları ortadan kaldıra-
cak, fakat şimdiden bu gibi
ler dillerini düzeltmeğe çalış
mazsa vay hapishane müdü
rünün haline !.. 

Şark filozofu 
HID14 YET KEŞFi 

him maç için hazırlanmakta
dır. 

Atinadaki maçta netice 
ne olursa olsun müsabaka 
lstanbulda da tekrar edile
cektir. 

Atletizim 
birincilikleri 

Atletizim birincilikleri ge
çen hafta yapılamamıştır. Bu 
hafta yapılacaktır. 

Müsabakalara iştirak ede
cek atletler Bölgemizce mü
seccel olması ve kulüblerinin 
mufassal sdreslerile isimleri
nin bir listesini yeniden tan-
zim ederek 1-8·936 tarihine 
kadar Bölge atletizim Ajan
lığına gönderilmesi mecburi-
dir. Aksi takdirde atletler 
bu müsab ı'\ kalara iştirak hak
larını kaybetmiş olurlar. 

Bu haftaki müsabakalara 
isimleri aşağıda bildirilen 
arkadaşlar hey'etimizce ha· 
kem olarak seçildiğinden 
Pazar günü saat 16 da saha· 
da bulunmaları ve 934-935 
seneleri atletizm birincilik 
madal vaJarı bu haftaki mü
sabakalar sounnda tevzi edi-
leceğinden alakadarlar Pa
zar günü sabada bulunmalı

dırlar. 
Hakemler: Said, Fehmi, 

Behaettin, Altay Hüseyin, 
Marko, Sahabettin Altınordu 
Adnan, Muzaffer Izmirspor, 
Şerif, Alaettin Gözte-pe, Ni
yazi Buca, Bedii Bornova, 
Lütfü Cemal Demirspor 

İtalyanın 
ticareti 

-Baştarafı 1 incide

almak azmindedir. İtalya bu 
itibarla kendı menfaatine 
nymıyan bütün teklifleri red
dedecektir. 

Jurnal Ditalye diyor ki: 
- "ıtalya zecri tedbirci 

olsun, olmasın: bütün devlet
lerle ticari münasebetlerini 
iadeye karar vermiştir. 

ıta)ya borçlarını yüzde yt.z 
ödemeğe amadedir. Ancak 
bu tediye tedricen vukubu-
Jacaktır. ltalyanın ihracatı 
hem ithalatını karşılamağa 
ve hem de borçlarını tedi
yeye yardım edecektir. 

Sadık köpek 
Afyon - Karaağaç bo

ğazı bağmda bahçıvanın ço-
cuğu ağaçtan vişne toplar
ken bir yılanın ağaca sarılı 

olduğunu görmüş, yere in
miş bahçıvana haber vermiş-
tir. Bahçıvan da tabanca ve 
köpeğini alarak ağacın ya-
nına ~itmiş, köpek taban
caya hacet kalmadan yılanı 
kurnazca yakalamış ve kısa 
fakat heyecanlı bir boğuş· 
madan sonra parçalayıp öl
dürmüştilr. Bu köpek sahibi-
ni birçok defalar ölümden 
kurtarmıştır. 

30 Temmaı 

Tahra bey 
lzmirde Papulasııı 

Falına Nasıl 
Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUt< 
VEREN MACERALARI 

-4- -
--------------------------------------------~~-S tir yad is, piskooos rezaleti yüzünden~ Tahra 

beye kızmıştı. Fakat sonra can ciğer 
ahbao oldular 

'4- Evvela buraya kadar ı Piskopos da artık sivil el~i-
ihtiyar zahmet etmek sureti- se ve şapka ile dolaşoı•I' 
le hepimizi bahtiyar eden mecbur oldu. 
piskopos efendinin bu daki- Piskopos deliye dönoıüft~: 
kada ne düşündüğünü size Kendisine bu felaketi geti 
söyleyecegim." ren Tahra beyden intik•lll 

Piskopos efendi şaşırmıştı: almak için her çareye b•f 
- Benim falıma bakılmış- vurmuştu. 

tır oğlum, artık dünya ile Piskopos gece sabahlar• 
v l l d" iiD" meşgu o mağa ne lücum var. kadar uyukusuz kalıp u~ • 

· Siz hele şu gençlerin ~falına dükten se>nra nihayet, urİ 
bakınız. .. nan işgal fevkalide ku~se 

Halkın bir lkısmı, papasın İstiryadise müracaat ett•· 
bu mütaleasına iştirak et- Piskopos ile lstiryadiıİO 
tiler. . . . . J( pıiıer, 

Ô 
arası çok ıyı ıdı. 0 d• 

- yle ya ... Piskoposun piskoposun ayni ıaoı•0 
falı ne olacak? Baksana .. O- d 
turduğu yerde bile doa edi- şahsi dostu da i i... iS" 
yor!..,, Dediler. Fakat Tahra fstiryaeis, hidetinden f ~Jı· 

püren gözleri yerinden. 
1 

0
• 

bey bütün itirazlara rağmen . k b"' -k bır ı yan pıs oposu uyu 
papasın falına bakmakta is- ğukkaohhkla diliyordu .. 
rar ediyordu. Nihayet baş- dOoe· 
ladı: Nihayet piskoposa 

- Piskopos efendi, bu rek: ta• 
- Üzülmeyinjz, o ker• rı'. esnada doa etmekle meşgul- .,e 

dur. Ancak bu doalar asıl ya lazım gelen cezayı 
gizli düşüncesini setretmek rim l Dedi. , .. 
le matuftur. Piskopos efen- fstiryadis bu ite çok ;,t 
dinin dudakları doa eder rak etmişti. Kapıı~d~~•·· 
gibi titr!yor, fakat dimagv ı bekliyen postaya af ,t 

· · ce ,. 
doadan daha mukaddes bir Posta içer!ye gırın. ' 
şeyi düşünüyor. Dada açık v0» kısa emirler verdı: d bit 
söyleyeyin: piskopos efenCii - Tahra bey adın :.ı-· 
aşıktır.,, heıif varmış .. Çabuk ya 

Bu kuvvetli ittiham üze- sınlar bana getirsinler·· ,d•·· 
· h Ik d b' p b' sorlll · rıne, a arasın a ır mı· osta. ırşey )>efıo 

rıltı başlad. Papasın· heye- Çünkü fzmirde Tabr• 1111,tı 
canı son dereceye varmıştı. adını duymıyan kaloı•. 

Piskopos cevab verdi : artık... i~ 

- Evei! Diye haykırdı ve Bir çaryek saat so:~ bef 
hemen ilave etti: süngülü arasında Ta karıl· 

- Hazreti İsa'nın mukad- İstiryadisin huzurun• çı 
des adı için insanlara karşı mıştı. k 01Jı-
büyük bir aşk ve muhabbet Tahra bey, soğuk 111:0c1ı• 
besliyorum.1 ğını hiç bozmadan k.0 

Tahra bey derhal cevabını nan karşısına dikild•·· 
1 

.,, 
verdi : - rar 1 1 

- Efendi
. h f • • Tahra beyin es ıl p•'' 

azret erının · par dll şimşekli gözlerı 1 yor · 
aşkı, daha ziyade kimsesiz, . · p"' 1 • 
zayıf, ve kendini müdafaadan yanıyor, için açın d Stirf' 

Gözlerini kırpma an b•~ı· 
aciz kadınlar karşıdır.. . ,. .. . · içioe 

dıs ın gozlerıoın 
Bu mahluklarda Bucada 

yordu. 
güzel bahçelerde bilhassa 13 du · ..tf' Stiryadis sor ' k••· 
numaralı evde bulunurlar.. hatlar Jjlf 

- Sen ne bt' 
Bu tepeden inme hadise ·f 1'• 

tırmıştın be herı ·· t' karşısında piskopos efendi- ~ 
nin kan beynine hücum et- gülümsedi.. d' fstitb•li. 'jı 
mişti. Sabirsızhkla haykırdı: - Ben de 1

'' biteJJ' dl 
- Yalan söyliyorsur., sus- düm. Bütün olup .1ıalılı''J· 

turunuü şu herifi.. Bu bence anladım. Pis~opo:epsİ d 
günah işliyor. Şidi. dili tutu- söyledikleriının 
lacak.. ı·udur. b'lir OJİ'i"i,o• 

Dedi..! - lsbat ede ~lioiıd~ ı6'' 
Fakat Tahra bey oralı de- Elbette.. iki si"11 d'' 

ğildi, hikayesine devam edi- yük kudret var. b1'ik e . t• 
yordu. Piskopos kulübü terk derib meseleyı . bi' 
edip çıkmaktan başka çare bi irsioiz. t ettiJl dl· 
b 1 d •t'a.P• tJe' u aına ı. Stiryadis, ı ı g60 

Papaslara karşı büyük bir adamı BucaY8 ııf' 
kin besliyen Tahra bey bü· Tahra beye de:. aı belı 
tün bildiklerini anlattı.. _ OtutuD bır d•-

Artık bütün İzmir \:alkanı- ı 1 if dedi. t 5oPt pı9 
yordu. Her ağızda piskopo- a· buçuk ıa• at'e 
sun falından ve rezaletinden büt~: ha kik atları ,r) 
bahsediliyordu.. I . · f ge mıştı.. A rlc•8• ,.-

Hatta bir mizah gazetesi ( r- Jı " 
piskoposla sevgilisinin hayali 'f, J' 
resmini bile' yapmıştı. yarın ı--
mi~u ;;~::i~~;;d·;i.~:;:.:~ bek PaP0 t:.ıf'' 
artık ruhani ki;vesi ile gez- karcı JıBt~ 
meıine müsaade etmediler. 'S 


