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SıRRI SANLI 

İtalya Habeşis- 1 

tandaki ordu
sunu 3 misline 

çıkarıyor 
İtalya Afrikanın en 
kuvvetli ordusuna 

sahib olacak 
Son hafta zarfında gelen 

telgraf ve telsiz haberleri 
Habeş kuvvetlerinin İtalyan 
kuvvetlerini tekrar meşgul 

etmeğe başladığını t O bin 
kişilik muntazam Habeş kuv
vetlerinin Adis·Ababayı sar
mak istediğini 100 kişinin 
kurşuna dizildiğini bildiriyor
du. Yine ayni haberler Ha· 
beş çetelerinin ve Habeş 
kuvvetlerinin yağmur mevsi
mi bastırdıktan sonra İtalyan 
kuvvetlerini daha cebri şe· 
kilde meşğul edeceğini ha
ber veriyorlar. 

Taymis gazetesi Habeşis· 
tandaki İtalyan kuvvetlerinin 
artırılacağını haber vermek
tedir. Bu Londra tıelsırafı 

Beyler Sokağında 

(Halkın Seai) Matbaauada 

S E . S 1 D 1 R Geçmiye:;::: Yerilme& 

diyor ki: 
"Taymis,, gazetesine göre, 

Habeşitandaki lalyan başku· 
mandanlığı yerli orduyu üç 
misline ibliğa karar vermiş
tir. Ayni gazete, beheri üç 
taburdan mürekkeb 24 yeni 
urub daha kurulacağını ilave 
;tmektedir. 

Bu proje tahakkuk ederse 
latya, Afrikanın en kuvvetli 
ordusuna sahib olmuş ola
caktır. 

... 

Yaşar dünya 
şampiyonu oldu 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~--------

Şan)ı Türk bayrağı Olimpiyat 
direkle.-ine çekildi. Başvekil 

Y aşarı tebrik etti 
Berlin 10 - Dün yapılan lif:.:-_,,._. e w-=--

Greko-Romen güreşlerle ne- : Yaşa Y 8f8r 
ticeler aJınmış ve umumi tas- ~·i r- k- k &:-: d- • 
. f l t o·· ~ ur un UVVeuau -Ja 

nı yapı mış ır. mı gece + b" d h ilin ttia 
yapılan son müsabakaya yor- ı•l yşa 

1 
1~- k a ~ .. e bl · 

gun olarak çıkan YAŞAR +j _an ı . ur ayraııaı • 
ERKAN Fenlandiyah rakibi t1 tun milletler bayraklara 
Beiniye ile güzel bir güreş tj üzerinde bir daha dalp· 
yaptı. Önceleri hakim güre- 1 landırdın .. 
şen Yaşar bilahare yorgun- [+ Asil ve merd TGrk ço
luk alaimi göstermiye baş- ~!( cuğu, sen biitiin ·r1rkla 
)adı. Ve sırf bu yorgunluk ı•~ omuzları ilstibıde gezmep 
neticesi tuşla yenildi. +! layıksın.. Yapsın Y...-

Ancak bu yenilme, Yaşa- l+J rımız .. 
rın cihan şampiyounu olma· !A;!;+ * * * d . .kili 

· ı t Ç" askeri ban osu ıstı mar• sına mam o amamış ır. un-
kü F enlandiyahnın fena pu- şımızı çalıyorddu. k d • 

k'd d h f Bütün Sta aya ta, enn vanı Yaşarın ı en a a az· k .. d Wt 
la idi. bir saygı sil utu ıçın e m 
Yaşar tüy sıkletten cihan marşımızı dinlemittir· 

. l b t' Stadda bulunan Tlrk r•~· şampıyonu o unca u ne ıce . d 
derhal ilan edilmiş ve hayra- lerı Yaşarı el ilsttinde •ta • 
ğımız Olimpıyadın şeref di- dan çıkarmıılar. Yapr: 
reğine merasimle çekilmiştir. - " Bayrağımızın pref 
Bayrağımız çekilirken, Alman - Sonu 4 ibıdüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Türkün kuvveti 

m.-:ı ürkün harblarda kazandığı müthiş muvaffakiyetlerdea, 
IU Türkün cephelerde yarattığı harikalardan bah•edecek 

değiliz .. Bunu artık bütün dünya biliyor ve takdir ediyor. 
Türkün diplomatlık sahasında kazandığı zaferden bahse· 

decek değiliz.. Çünkü Montrö zaferinden sonra bu hu•mtakİ 
kudretimizi de dün·· anın öbür ucundan bile duydular. 

Şu bütün dünya' dillerine destan olan ve bütiin dillerde 
birer darbı mesel olarak yaşıyan " Tilrk gibi kunetli • 
tabirinden bahsedeceğiz. Türk her sabada varlıpı batla 
cihana tanıtırken, bütün dünyadan sevği ve hürmet toplar· 
ken, şu Berfin OJimpiyatlarmda maalesef Tilrkiln kunetiai 
dünyaya tanıtamadık. İlk partide futbolcularımız hezimete 
uğradılar.. Güreşçilerimiz yenildiler .. Futbolu bir tarafa 
bırakalım, güreşte Türk mutlak surette dünya pmpiyoaa 
olmalı idi. Bütün halk bunu bekliyordu. Ôtetaraftan Dinarh 
Cim Londosa yenildi .. 
Sporcularımızın muvaffakiyetsizliği bütün Tiirkiyede hakiki 

bir teessür uyandırmıştır. 
Halk, bu sporcuların, canla başla çalışarak ilk olimpiyat• 

tarda Türkün yüzünü güldürmesini ve "Türk gibi kunetli,, 
darbı meseline layık bir hale gelmesini istiyor. 

NOT: 
Yukarıdaki satırlar dün yazılmıştı. Yaşarın diiuya fAIB• 

piyonu olduğu hakkındaki haberi bu sabah büyik bir 
sevinçle aldık. En çok ümid beslediğimiz diğer metbar 
pehlivanlarımızın yenilmesinden duyduğumuz derin teeulrl 
Yaşarın büyük muvaffakiyeti teessürümüzü yok etmit " 
bizi· haklı bir grur ve iftihara boğmuştur. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



( ftAfkı• s ... ) 

T h b 1 Gazetecilerin 
ı a ra ey Fedakirlıkları 

Büyük gazete muhabirle

Jzmİrde Papulasın rinin fedakarlıklar~ maıum 

Şeker fabrikalarımız dünden ıı DUNY ADı\ 
itibaren faaliyete 1geçtiler, INeler oluyor? 

bu sene oancar bol •• 8 . . iıt" 
ve meşhurdur; fakat en fe-

f alına Nasıl dakar muhabir ve muhbire 

8 kt ? malik olan gazeteler İngiliz 

-- Yamyamlar nıçın. 
Fabrikalar için Avrupaya tahsile talebe 0jçırı 

san yerler ve rlef gönderiliyor ·h ede 
8 1 • •• gazeteleri ve bilhassa Tay- erkekleri tercı uP 

Ankara (A.A) - Memle- tına satm almağa karar ver ceD • 
k t . · · b k' · l d. Büyük Okyanusun da bit AKILLARA DURGUNLUK mis gazetesidir. e ımızın u sene ı pancar mış er ır. kısımlarındaki bir ad• ..,;Jı· 

VEREN MACERALARI 1848 de Pariste ihtilal çık- rekoltesi çok iyidir. 10 ağus- Ankara, (A.A) - Şeker yat''"" 
takım yamyamlar d tel· - 1 4 - dığı zaman İngiltere ile tostan itibaren sırasile kam- fabrikalarımız bu sene lise n • · 
tadır. Bunlar ar~sı t{arrı· 

-------------------------- Fransa arasında şimdiki gibi panyalanna başlayacak olan mezunlarından stajyer ola- kikler yapan Mıster b fil 
Biraz sonra kralın yaveri geldi binbir türlü muasa1a vasıtası 

yo~tu. 
şeker fabrikalarımız bu mah- rak alacağı on genci bir son namında birseYY' 
sul vaziyetinden dolayı bu sene zarfında lisan ve fen malumata veriyor: . birleriyle 

ve Tahra beyi akşam yeme- Taymis gazetesinin Paris 
O 'Reylev bu büyük ve mü-

sene mühim bir faaliyet se- derslerine hazırlatacak ve Yamyamlar bır ııerioe 
nesi geçireceklerdir. Re kol- muharebe ettikçe .... e ot 'le 

2-İne davet etti him hadisenin gazetesine 
bu hazırlıklarda en çok mu- y 

tenin yüksek olduğu se- ff k 1 k k düşen esirleri ölduru va a o an üçünü yü se d 
nelerde her çiftçinin ver- etlerini yiyorlar ı. . 0iye 

Perogramın ilk kısmı, bu 
suretle hitam bulmuştu. İkin
ci perde açıldığı zaman Tah
ra bey hazıruna şöyle bir 
teklifte bulundu: 

- içinizden biri, her han
ği bir boş kağıd üzerine 
arzu ettiği bir cümleyi yaz
sın v~ tanıdığı ve tanımadı
ğı bir zata okltsun, sonra 
bir zarf içine kayarak uzak
tan l:>ana göstersin. Zarf 
içinde ne olduğunu size söy
liveceğim. 

"Avansen,, locaJarının bi
rinde otormakta olan faşist 
fırkası kitibiumumi~i Sinyor 
Farinaç.ç, derhal cebinden 
bir kağıd çıkardı. Ve birkaç 
satır yazı yazdıktan sonra 
yanındakı locada bulunan 
arkadaşlarına gösterip bir 
zarp içine koydu. ve zarfı 
kapatarak juri heyetine tes
lim etti. Tahra bey, bunun 
üzerine Sinyor F arinaççinın 
mektubunu okumuş olan 
zata yaklaşarak eliııi tuttu 
ve gözünü gözlerine dikerek 
iki saniye kadar bili.hareket 
kaldıktan sonra doğruca 
locaya girerek köşede durc.:n 
şapkayı Farinaççinin başına 
ge~irdi· 

Evvela bundan kimse bir 
şey anlamamıştı. Fakat Fa
r a.açiçinin şiddetle yerinden 
kalkarak 4'bıravol,, diye ba
ğırması üzerine umumi bir 
alkış kaptu. Faşist katib 
umumisi, mektubunda duvar
da asıla olan şap'<asının Tah
ra bey tarafından alınıp ha· 
şına geçirilmesi hakkındaki 

arzusundan bahsetmişti. 

Bu teçrübeler, müteaddit 
ralebi üzerine tekrar edildi 
ve Tahra bey her defasında 
muvaffakiyet kazandı. Yalnız 
bu teçı übeler yapıldığı esna
da l abra bey üçüncü şahıs 
mevkiinde olan zatın başka 

bir şey düşünmemesini talep 
ehoketedir. 

Halk, bilhassa bu son tec· 
rüb.elerden hoşlandığını müh-

telif hareketlerle izhar et-
miştir. Diğer tecrübeler ise 
pek çokları üzerinde korkonç 
tesirler husule getirmiş ve 
ve mesela göğsüne kızgın 

demiri saplarken bazı kadın
ların bayıldığı görülmüştür. 

Tahra bey, sahneye kedi, 

tavuşan, tavuk gibi hayyan
lar getirerek ·bunlar üzerin
de de "katalipsi,, ameliyesini 
yapmıştır. 

Evvela, sahneye bir kedi 
getirildi. Kedi, sağına solu
na şaşkın bakınırken Tahra 
bey, birden bire karşısına 
çıktı ve kedinin gözlerine 
bakmağa başladı . Zavallı 
hayvan, bir dakika geçmeden 

olduğu yerde taş kesilerek 
bila hareket kalmıştı. T abra 
bey kedinin, seyirciler tara-

fından kovulmasını taleb etti. 
Birkaç meraklı, sahneye çı· 
karak kediyi: 

- Kışt, kıştl diyerek koğ
mağa çalıştılar. Fakat kedi, 
tekrar yurumeğe başladı. 

Bilahare ayni tecrübeler, ta
vuğun ve tavşanm üzerinde 
tatbik edildi. Fakirin par
maklarını sırlarında hissede
retmez, hepsi de taş kesili
yor ve parmağıyle tekrar 
dokununca harakete geliyor
du. Sahnede bulunan jori 
heyeti, her tecrübeyi yakın

dan tedkik ederek hitamın
da hiç bir bilek arhk vuku 
bulmadığını teyit ediyorlardı. 

T abra bsy, o gece sekiz 
on kerre s alıneyP. çıkarılarak 
mükerrer alkışlandı. Tecrü
beler bittiği zaman, Tahra 
bey s<'yireilere Arapca ibC'
relerle dolu matbu kağıtlar 
tevzi etti. Tahra, bunların 
her nevi felaketlere karşı bir 
tılısım olduğunu söylediği 
için herkes bunları kapışı· 
yordu. Kağıtlardar. bir tane
sini elde edebilmek için yek
diğerini çiğnercesine ileri 
atılan kadınların hali, cidden 
görülecek bir manzara teş· 

mümkun olduğu kadar erken 
verilmesini temin etmek iste
miş ve diğer İngiliz gazete
lerini atlatmak hevesinden 
de vaz geçmemiş ve... Manş 
denizini iki metre uzunlukta 
bir sandal ile, y~lnız başına 

geçerek haberi f aymis 
gazetesine bütün tafsilata 
ile vermişti. 

Diğer gazeteler, bu husus
taki malumatı ancak günler· 
ce sonra alabilmişlerdir. 

Damili Sinor gazetesi de 
Meksika ihtilalini tabibe 
Forbs isminde bir muhabirini 
memur etmişti. Bu muhabir 
asiler tarafından idama mah
kum edilmiş, gözleri bagla
narak 12 neferden mürekkep 
müfrezenin tüfekleri karşısı
na götürülmüş ve ancak bir 
mucize denecek ~ekilde, 

ölümden kurtulmuştu. 

1876 da Sırbistan vakayii 
esnasında Sarblar üç gazete 
muhabirini kurşuna dizmiş

lerdi. 

Berfin konferansı müzake
ratını, en gizli noktalarına 

Tamis gazetesine vermeğe 
muvaffak olan Opperf dö 
Bolvie kongrenin devamı 

müddetince Prusyanın resmi 
ve hususi polis teşkilatı ile 
adeta .saklanbaç oynamış idi. 

kiJ etmiştir. 
Bu münasebetle şunu kay

delim: Birçok hastalar, Tah · 
ranın san' atını adi bir falcı
lık derkesine düşürmemek 

için bu teklifleri sureti kat· 
iyede reddetmiştir. Tahra 
bey, bilahare dostlarından 

birine: 

- Eğer bazı nufuzlu adrm
ların tavassutu olmasaydı 

kralı bile tedavi etmekten 
istinkaf edecektim ! demiştir. 

Tiyatro bittikten sonra bü
yük bir kalabalık ceddenin 
önüne toplanmış, kendisini 
bekliyordu. Tahra balkona 
çıkarak ahaliyi selamladı. 

( Arkası var ) 

kimya mühendisligv i tahsili etıne 
meği taahhüt ettiği miktardan Bunların insan ,doOS• 
fazla pancar mahsulünün için beş sene müddetle Av- düşkün olduklarını 5~u: . 
biraz daha aşağı alınması rupaya gönderecektir. Bu verdikleri ce\ap şu;0 e~; 

.mutad olmakla beraber köy stajyerlerden Avrupaya gön - Düşmanlar~~ıı der 
lüyü korumak ve kuvvetlen· derilmiyenler de bu mesleği hoşumuza gittiği ıçın k•rfl 
dirmek istiyen fabrikaları- tercih ettikleri takdirde iyi fakat düşmanlarıoıı~• goster· 
mız bu sene fazla mahsulü bir ücretle fabrikanın teknik hissettiğimiz nefretı · 
de taahhütlü pancarlar fia- teşkilatına alınacaklardır. mek için yiyoruz! kek el' ' 

--------c::!:J Bunlar, ya1nız er 

Bire dört yüz veren 
buğday bulundu 

bir 

Odesa civarındaki kolk- ı Bu üç yeni nevi buğdayın 
bozlardan birinde bir buçuk verimindeki feyiz ve yetiş-
hektarhk bir araziye geçen mesindeki sür'at, biJhassa 
ilkbaharda 3 kilogramlık şayanı dik kattır. Bu Ü,. ne-
1163 numaralı tohumdan vi buğday tohumundan bu 
buğday ekilmişti. 1163 nu- yıl tecrübe mahiyetinde ser-
maralı tohum, Odesa tohum pilen 130 kilogram, 300 ken-
culuk enstitüsünde akademi tale yakın mahsül vermiştir. 
azasından Lisenko tarafın· Ayrıca bu buğday tohumla-
dan bulunan buğdaydır. bu rının verdiği mahsul o dere-

ce çabuk yetişmektedir ki 
tohum, hektar başına 10 Odesa ve civarı ikliminin 
kental, yani bire dört yüı hava şeraiti altında bu ilk-
vermiş ve bu mahsül bu bahar buğdaylarından arka 
nisan ayının o mıntakada arkaya iki mahsul almak 
kurakça gitmesine rağmen kabil olmaktadır. 
bu kadar iyi alınmıştır. Gelecek yıl bu tohum 

Bu 1163 nu.ı• arah buğday cinsleri ile yapılacak tecrü-
tohumundan başka, Odesa beler daha geniş mikyasta 
tohumculuk enstitüsü, çabuk icra edilecek ve alınan ne-
yelişen cinsten yeni iki nevi ticelere göre büyük ziraat 
ilkbahar buğdayı tohumu da alanında bu tohumların ıs-
tecrübe etmiştir. timaline başlanacaktır. 

0000000000000000000000000000"'00000000000000000000000 

Para için bir yürüyüşrekoru 
•ht• 1 Rasvada 1936 senesi ka-l ıyarı ' . . . b' . . .. .. B 

nunsanısının ırıncı gunu eş 

Öldürdüler amele Moskovadan kalkarak 
Amurda kain Komşulok ka-

Lüleburgaz - Kazamızm 

Çeşmekolu köyünde yalnız 
yaşayan 70 yaşında Hasan 
adında bir ihtiyar kayışla 
boğularak öldürülmüştür. 
Katiller bundan sonra evde
ki eşyayı karıştırmışlar ve 
yangın çıkararak gitmişler
dir. 

Ateşi gören köylüer he
meıl yetişerek yangını sön· 
dürmüşlerdir. Jandarma ku · 
mandam vakayı haber alınca 
tahkikata başlamış ve katil
leri yakalamıştır. Bunlar ayni 

sabasına yaya olarak gitme
ğe tesebbüs etmiştir. 

Bu beş gene atlet tam 163 
günlük yaya yürüdükten son
ra 9000 kilometrelik mesafe-
yi kattemişler ve bu suretle 
yürüyüş rekorunu kırmışlar

dır. Bunlar günde vasati ola
rak 55 kilometre yürümüş-
lerdir. 
~~--~-------"""'--""""""""""""""~ 
köyden kıp ti Recep ve Ha -
san ile 70 yaşmda Ahmettir. 
Para için bu cinayeti yap
tıklarını itiraf etmişlerdir. 

yemek itiyatındadırJar: de 
. b. crece 

Bır genç ır t't 

yarı yarıya 

zayıflar oıı 7. •o· 
. I< loıJJbı'f ı.it 

Amerikada 0 
• defi " 

niversitesi talebes~~eoıl'ef; 
grup arkadaş eg bOf 0 •• 

gitmişler, epeyce s:~80elefl 
duktan sonra, yata . de" b1

' 

ne dönmüşler. fçl~r~n 51ırssıt 
tanesi fazla içtiği ıçın 1.,rd1r 

çı~ 1 r 
Arkadaşları onun ltJ!llf ~ 

. . k · dar• ı( 
elbıselerı esıp Uıınc' 

sabah olup da k~ ~' 
)erinden bir tane~•· \'ocıJ ı 

- Haydi, deoııf, t' f' 
;işmiş hemen yat• ~ 
hastasın! _ ek lı~ 

Harri bu soz.e ~.ıı•t j 
asmak istemePllf• . r;i~ r 
kıp da elbis.elerin• korlı~:ıel 
teşebbüs edance, eJb11 

başlamış, filhakika 
1
1 

d l . .. 1 
ar ge mış... tair' ıt 
Harri hemen ya çıi•rt~, 

b. doktor b•' mış ve ır . .. eıJJİf ~ 
Fakat bu gorulP1 }ııJJIJf I 

d kor ~ 
lıktan o ka ar k•d•'' 
doktor gelince!e l 
kusundan ölmuşl ti O 
- er'1e Uç n1ilyo~ 5 bırs•ı., 

Amerıkalı. . tı~ 
Poh•1 ı r. 

Amerika b. bır•1ı ,lf 
. • Ji ır ı• 11 Saietto ısım f-lırsıııo 

0 
u-

kalamıştır. .. ını1Y0 

bankalarında uç ~ 
· arıJJıŞ· 1111• ; 

lar serveti v eri • ,.8ıı 
Bu parayı g oıif. ptl 

tem işler, verııı;aıı:ıl• Y~e-
veti daoıla · "ere,,14 

. . . d' gerı b o.. I 
bırıktır un, l rı ' ,,,-
d . para a b&JJ&J .lll 
emış. dıı ,,w 

k'"nı zr 
almak iın ~ b•P'e. ·ıe 

Herıf f11ıJI 
mış. f ııiP ııf· 
şimdi serve 1 ll'fort" 

d 0 tur 
pishane e "rt• I 

---~----------~-------------------------------------------------d--g~enÇ J<ı .. ı:~~~i"'ut I~ 

B• o • mak da istiyorum. Böyle olacak? - Z. R. bu sırada alayın say ı, ··ıugu,. b' 
lr cınarvet kıymetli avlar her vakit ele - Bilmiyorum! Maamafih lüzumu olmadığını takdir mağındaki yı.1 geçrsı•f~til 

Gecede 'J geçmez. Londrada bir Smit bize mensub kimselerden etsen daha iyi olur! şu bu- diyen bi~e~i:; gore'e '~ 
ve bir Z. R . vardır. bu fır- birisi olacaktır. Çünkü bütün lunduğumuz vaziyete naza- ya sürttugl.I b'r sil~ 17if •••• 

Korku \ 'e Heyecan Ronıanı 
J 
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Haydudnn sözlerini şiddetli bir zil sesi kesti 
iki bavdud, polis müdürü 

Smiti şeflerinin göstermiş 
olduğu duvara doğru götür-
düler, ve birden "krak" diye 
bir ses duyulau; Smitin bi-
Jeklerine otomatik birer de
mir el ya pışh. 

zebani suratlı herif, Smite: 
- Şimdi burada haraket

ten mahrum bir haldesin. 
Şimdilik burada yarım saat 

kadar karşısında bulunan iffet 
l ü bayana arkadaşlık yapa-

caksın. Bundan sonra ne 
ol acağını tabii size söyleme · 
ğe hacet yoktur. Vakıa, seni 
ve bu muhterem bayanı şu 
ande Cehenneme veya sizin 
tahmininiz veçlihe cennete 
göndermek mümkün, amma 
şu sırada verilmiş mühim bir 
randevüm var; bu adamı 

görmek sizi getirmekten da
ha lazımdır. Bu mühim ve 
çok zevkli işi adamlarımdan 
bir veya bir kaçına bırak-

, l l ··k J • 1 ~ sat bir daha ele geçer mi? paru a ara muvafık ve dü- ran kurtuluş imkanı... Bu yüzll '. · o;ııP Jete 
JJJIPl • P t 

dedi. rüst cevaplar verdi. - Belki sizin için yoktur. hakikatta, ·cf pır i~ 
Haydudun sözlerini şiddetli - Ala hemen geleceğimi fakat benim için böyle de- lik de9tere ~e;ieriP"'"lc~I~~ 

bir zil sesi kesti. Mahzenin kendisine söyle. ğildir. için böyle a bilr" ~,~ 
dip tarafından bir kapı açıldı Zebani suratlı herif digv er . e kadar ı ~· ı.ıJ 

Ve Smitin bir söz daha nın n 11 
ve içeri geniş omuzlu, yüzü iki adamına d : danclaclır· ·

1 
eliJc ~ 

çiçek bozuğu bir adam girdi; - Siz de gidebilirsiniz. söylemesine meydan bırak- mey el 0 s0 
1r• t 

ve: Bu iki avın buradan firarma madan sol elini havaya kal- kaybetDJe. e lf.ıltl~~ 1'e.f.,ı 
- Şef, beklediğiniz adam imkan yoktur! dedi. dardı. çük eğereıepçe'10 " 

sizi yukarıdt: bekliyor! dedi. Haydudlar Smit ile detek- Smit hayretle sordu: eliin de 1' oldu· 5ıııitı ~i 
- Mak Kosberston mu? tif Z. R ye kin ve istihzalı - Na9ıl muvaffak oldun muvaffa ··diirU e1'e 1 
- Hayır ! Maka emriniz bir bakışla baktılar, küçük da elini kurtardın ? Dedi. Polis ıtıU t ;le 

5
., • ~ 

üzere telefon ettim, hemen kapıdan çıkıp gittiler. - Nasıl kurtardım, sorma! ziyeti b3Y~:ıı;ıc11d~. tı~:{f 
g el.digy in söyledi. Fakat he- *** Bana mahsus bir sırdır bu! du. Beş . Je ı. ıı'" 

. çııt<J ", 
nüz görünmedi. Haydutlarm ayak sesleri Eğer, po!is müdürü hay- zao>aP 1 1cı1IOJ"S' fl'1 

- Ya... Şu halde gelen duyulmaz olunca geoç kız: dutlarla müc~dele ve müna- serbest 1'''1 
kimdir ? Ben Makı bekliyo- - Bay müdür!. dedi. çok kaşa ederken çelik sinirli olıııuştU· ( f>J 
rum. Bu ziyaretçi de kim sıkıntılı görünüyorsunuz. kadının arka tarafında ol-



' ........... , 11 Ağaıtoa 

~~ı~ı~~~~~ı y 
lzmir Yü11 Mensucatı İ aman-

Bulunmaz Fırsat 

Kiralık 
Kraathane 

F ve kimsesiz çocuklar11 • 
ı 

sünnet • • 
ıç n parasız 

rurk A. Sirketinin ; l k 
Halkapınar Kumaş Fabrikasının 1 ar lZl 

S Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : '1 I İkiçeşmelikte Merkez kra
ethanesi namile maruf kah
vehanenin lüks mobilyasiyle 
birliktg icara verileceğinden 

En son sıhhi usullerle ve ağrı çektirmez 
ayni zamanda çabuk tedavi etmek üzere: 

llğJam ~ Genç muharrir Erol Teki-

z •f 1 nin iki İzmirli gencin his, 

Her hafta sah günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç kath yeni binada No. 

&rl ~ heyecan ve sevgi dolu "Aşk 

Ve Ucuzdur 1 talibleria Kemeraltında Bey 
hancısi bay lsmaile müraca
atları. 

122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTIN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço· 
cuklardan pard almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 ~ Satış yerleri ~ 

~- Cİ kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ,1 •r ~~eddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu :;! 
~~~l~~~~~~ 

Doktor 

Al.Şevki Uğur 
~..._ Dahili hastalıklar nıütehassısı 
~ '-b 11Yanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~~tıı ah saat d ... :rnza kadar ve öğleden sonra birden 
~~ ıeceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

''tı ~Yenehan si : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu· 
~.l ~k•r.~ısında 36 numaralı muayenehanesinda. 
~ ~ıger, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
~ıkları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları 1 

icenler , bilir 

\~"'eıı-· · h k. · hh 'ttıi ızı, a yatınızın zev ını. sı atınızın 
'f~ surette korunmasını temin edecek ancak 

._ılcseı, Kabadavı ve Billur 

~-d-ır_·-~----~----
ıengin kişesi 

Türk Hava Kurumu 
• 

~f'"ıi" I. Na On 
'' 4-sı) . olıııak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~elb d tnden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
'iti Mı~ 0~ kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
' bilet llıak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

eie k satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
A •rar . . "dre vcrmıştır. 

a: liükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

gecesi,, adındaki romanını 

seve seve okuyan karileri· 
mize ayni muharririn içli ve 
hisli kaleminden doğan ve takib edeceklerdir. 
bütiin İzmirlileri alakadar Birkaç güne kadar tefrika 
edecek olan "Yamanlar kııı,, 1 edeceğiz Yamanlar kızı mev· 
adındaki orjinal romanını da simin en kuvvetli eseri ola-
büyük bir zevk ve heyecanla caktır. 

BALIK YAGI 
İÇEMİYENLER 

Toptan Perakende 

pe 

D 
ısı 

kında 

" Fil başı,, markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaşırlara 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamaşırla
rınızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalga 
yapmaz. Eski çamaşırl.ırı adeta yenileştirir çamaşırlar uzun 
müddet beyazlığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak· 
tadır. Türk çama ır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividierden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kağıd için bir bilet 

~~=*~.*:t=*:A::i::i::i:~*~:i:~:i:~)t~*J( alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 
t( )t 9 Eylul Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

~ D O K T O R ~ ~!E! ~~~-~-~-~~~~~~-!!!!!!'!!!!'!112!!2!Y~ 
ti A. Kemal Tonay 1 
tC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ = hastalıklar mütehassısı >t 
+c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak ba~ın- ~ 
+< da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )1. 
tC akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. )lı 

~
tC Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair 41( 

tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta· 1j 
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene· )+ 
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )+. 

~ . ~ 

41(~~=-=~::r=:r;~~~i~~ :r:~~'l=~'l='I=~ ~)t 

•• 
Ozel ders veriliyor 

İkn1ale kalan talebeler İ~'İn hazırJannuş fırsat 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karşAsında 

~~~~~~~ Bii:"4·~~~nm 
~ 

!Nazarı Dikkate 
~ 
~ 
~ 
il 

İzmir 6 ncı Arsıulusal Fuvarına iştirak ı 
edecek reklan1 sever p~vyon sahiplerine: 

Orta kısım için Fenbilğisi, Riyaziye, Fransızca Liseler E Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon ve B 
Cebir, Hendese, Fizik ve Fransızca derslerini ehven şerailtle ~ Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yaptırmak B 
almak isti yen her gün saat 9 dan 1 ı kadar Karataş hamam {!J ayni zamand menfaatınızı gözetmek istiyorsanız: ti 
çıkmazı 17 numaralı eve müracaatları. ~ BALCILA DA NO: 1 21 de BOYA TiCARET il 

D-7 F. D. ve N. ç. ~ EViNDE NiYAZi ?~AN ve arkadaşlarına lütfen B 
ti müracaat edersınız ... TELEFON 3855 1 

~Aılııııbdt.6rıS!ı6ı!Ub66taAAialırılıı~··dlıı•aııaıtttlllMlıdtııaı ~BE{g}~~~~Wl~~~~~ ~~~~~~~~~~~ma 
1 Ressam - Dekoratör ~ - ~ r-

~ 
l-1 

Kadri Atamal :, 
(j 

yepyeni yapmak 

lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden 
mezun muallim ve Dekorasyon mutahassısı 

I .. uaı·da Yaptıracağınız 
PAVYON İNŞAATI 
DEKORASYON 
PLAN - RESİM 

>,~)'"oı, isti yenler 
~)elli hi tını mükemmel surette akörd ettirmek ve onları 
~iller. la~ hale sokmak istiyenler matbaamıze müracaat 
l ~ı,,,lt •nbuldan gelen kıymetli bir san'atkir reklam 
•l•foıa : ;~ld için yalız (175) kuruı alacaktır. 

.. • t 

' . . ·-· - , 
· - a - - ~ • • - ,.- • ~ J. ;.. - - ,. • • 

ve bilumum tesiı::r'" kabul eder 



Belediye reisi 
İstanbulda 

Belediye reisi Behcet Uz 
İstanbula gitmiştir. Belediye 

reisi İstaobulda üç gün ka

lacak, İzmir panayırf hak
kında Başvekile izahat vere
cektir. Sergi işleri hakkında 

fstanbulda tetkikler yapa
caktır. 

Panayıra iştirak edecek 
olan Mısırın gönderdiği hey-

et dün şehrimize gelmistir. 

Trakya ve Bursa pavyon
larının inşaatı da yakında 

bitecektir. 

• 2a ıp 
Pazar günü Şehidtepe bi

rinci takımile 9 Eyliil birinci 

takımı arasanda yapılan maç 
da Altınyıldız faik bir oyunla 

ikiye karşı dört go1Je galip 
gdmiştir. 

Dokuz Eyljıl takımı re-
vanş maçı için bir kupa ko
yacaktır. 

Beygir eti ------·.---
Halka beygir eti 

vedi receklerdi 
ol 

Dün belediye memurları 
kaçak et yakalamışlardır. 

Üzerine sahte damga vuru

lan bu etin beygir eti oldu

ğu anlaşılmıştır. Kaçakçılar 

hakkında takibata başlan
mıştır. 

Halkın Sesi: Şu zamanda 
halka beygir eti yedirecek 

kadar sahtekarlık ve ciiret
karlığı ileri götürenler şid
detle tecziye edilmelidirler. 

Yağmurlar 
•• •• uzumezarar 

Q -
Son yağmurlar üzüm mah

sulüne zarar vermiş 90 bin 

tahmin edilen mahsulün 70 
65 bin tona düşeceği zan-

nedilmektedir. Salihli üzüm 
mıntakasma yeniden dolu 
ve yağmur y.:ğmıştır. 

• • z ır vapu-
da ölüm 

lzmir vapurunun maran
gozu Şükrü Salih vapur 

limanımıza gelirken sancılan
mış ve bağırsak düğümlen
mesinden ölmüştür. 

As eri liseve 
girecekler 

İzmir Askerlik Şubesin
den: 

Maltepe askeri lisesine 
girecekler arasında 17-8·936 
pazartesi günü saat 9 da 

musabaka imtihanı yapıla· 
ca ·tır. kantlurı tamam olan-

ların me1kür tarıhte mektep· 
te bulundurulması mektep 
müdüriyetinin 4 8 936 ve 

1932 sayılı yazısından anla
şılmakla evrakları tamam 
olarak gönderilen isteklile · 
rin ~üniinde mektepte bu
lunmaları ilan olunur. 

1 lsoanya ihtilali ve gayelerimiz • 
,.. ·ıerıll 

Yumurta tüccarlarımız ası fJll. 

Dünya şampiyonu olduk 
-Baştarafı 1 incide- ı yalı Reinci güreşti. Finlandi- ı rülürse görülsün F enlandiya-

direğine çekilmesine sebeb yalı çok şiddetli hücumlar hnın lsveçliye puan hesabile 
olduğum i1s-in seviniyorum ., yapıyordu. Y aşarı tuşla galib gelmesine bağlı idi. 
dedi. yendi. Nasıl ki öyle oldu. 
Başbakanımız Yaşan Bu dakikada Türk pehli- Reinci ile Karlsson şiddet-

tebrik ettiler vanı tuşla yenilmiş olduğun- li bir çarpışmadan sonra 
dan dolayı Reinci ile Karls- birbirlerini tuşla yenemediler. 

İstanbul 10 - Başbakanı- son arasında yapılacak ma- Ve üç hakemden ikisi sayı 
mız İsmet İnönü Greko • Ro- çın bu katogorinin galibi hesabiyle Fenlandiyalıyı ga-
men müsabakalarında cihan kim olacağını t ayin edeceği lip addettiler. Ve bu suretle 
birinciliğini kazanmış olan mütaleasında bulunabilirdi. ayni zamanda Yaşarın gali-
Yaşar pehlivana aşağıdaki Fakat iş böyle olmadı. Her biyetini temin eylediler. 
tebrik telgrafını çekerek bu müsabıkın kazanmış olduğu Şurası kayda şayandır ki, 
Türk gencinin millete şan puanların miktarı asıl bu Yaşar son maçta her ne 
veren zaferini kutlulamıştır: dakikada çok müessir bir kadar tuşla mağlup olmuş 

"Seni candan tebrik ede- amil olarak ehemmiyetini ise de evvelki günlerde tuşla 
rım.,. Başbakan gösteriyordu. iki ve sayı hesabile bir gali-

İsmet İnonü Yaşar son maçında üç pu- biyet kazanmış idi. Halbuki 
YAŞAR NASIL ŞAMPİ· an kaybetmiş olduğundan bu esnada Fenlendiyalı ile 

YON OLDU kendisine galebe çalmış olan lsvaçli başka pehlivanlar ta-
Yaşar ilk çarpışmalardan Fenlandah ile müzazi oluyor, rafından mağlubiyete uğra-

sonra finale kalan üç güreşçi ' Kalssonda üç puanla başta tılmışlardı. 
arasında Yaşar rakiblerine geliyordu. Neticenin ilanından sonra 
faik bulunuyordu. Yaşar Fenlıındiyalı ile Isveçlinin Yaşar maçta hazır bulunan 
bütün çarpışmalarda bir tek yapacakları bu maçın Yaşa- ve miktarları çok olan Türk-
puvan kaybetmişti. rın muvafakiyetini temin ler tarafından el üstünde 

Evvela Yaşarla Finlandi- etmesi ne kadar garib gö- götürülmüştür. 
000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 

Fen Neler Yapıyor Talat altıncı - -··--
ÇOK MÜTHİŞ BİR İNFİLAK oldu 

Bir. kilometre o;zunluğunda ve 1 

85 metre v,enişliğinde bir 

Berlin 10 - Muhtelif mil
letlere mensup yüz bisiklet
çi arasında yapılan yarışlar
da Ankaralı Talat altıncı 
geldi. 

Hendek açıldı 
Şimali Uralda Korkino 

maden kömürü mıntakasında 
otuz altı mahale yerleştiri

len 1800 tonluk mevadı in
filakiye hep birden tutuş
turulmuştur. 

Çeliyabinsk şehri civarında 
vukua gelen bu iştial, mu
azzam bir hadise teşkil et
miştir. iki üç saniye zarfın
da bir milyon metre mik'a
bmdan fazla toprak berhava 
edilmiş ve toprak sütunları 
bazı yerlerde 625 metreye 
kadar çıkmıştır. Bu infilak 
neticesinde, bir kilometre 

uzunluğunda, 85 metre ge
nişliğinde ve ~O metre de
rinliğinde muazzam bir hen
dek açılmıştır. 

Bu hendek eğer kazma 
ameliyesi ile yapılmış olsay
dı, bir buçuk iki yıllık bir 
çalışmaya tevekkuf edecekti· 

Bu infilak, sun'i bir zel
zele hissi vermiştir. Sovyet
ler Birliği ilim akademisine 
merbut Sismoloji Enstitüsün
den 25 kişilik bir heyet, 
Urahn bütün mıntakalarında 
bu ınfilakm tesirleri hakkın
da tetkiklerde buluomuştur. 

--------••OO••--------
Daq, tepe, dere, her yerde 

rüyen bir otomobil 

•• 
}'U-

Mosokva otomobil ve trak· 
tör fen Enstitfi..ıü, yeni bir 
tipte iki otomobil yaptırmış· 
tır. 

Yarı tırtıl tertibatına ma
lik bulunan bu otomobiller 
gerek yollarda gerek yol ol-

mıyan arazide işliyebilmek

tedir. Sovyetler birliği Ağır 

Endüstri Halk Komiseri son 
zamanlarda bu otomobillerin 

muştur. Bu yeni tip otomo
billerin, tam yüklü olarak, 

hazır bulun-tecrübelerinde 
OOOOCXA>OOOOOOOOOC:XXIOoıOOOOC:XX)()(JOOOOC>OC>OOOOOOC:>OCK>OOOOOOOO 

yol üzerinde azami süratları, 
saatta 35 kilometre, yolsuz, 
bataklık, kumluk ve ivicaçh 

arazide de saatta 12 ila 25 
kilometredir. Bu otomobiJler 
ön tekerleklerinde lüzumun

da kullanılmak üzere mevcut 
kayak tertibatı sayesinde 
ayni zamanda karda da iş
lemektedir. 

ispanya ihtilali Atatürk deniz 
yarış arı da -Baştarafı 1 ncide

tayyare filoları, general Mo
lanın kumanda ettiği şimal 
ordusunun büyük kararga-

hını bombardıman etmişler
dir. Depolar uçurulmuştur. 

Tayyareler uzaklaşırken a
levler etrafı sarm\Ş bulunu
yordu. 

Bayonna, 10 (A.A) - Asi
lerin Oyarzun yakınındaki 

umumi karargahları hükümet 
kuvvetleri tarafından yapıl~n 
bombardıman neticesinde 
alevler içinde yanmaktadır. 

Istanbul, 10 - Atatürk, 
refakatlarında Başbakan is
met lnönü, Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya olduğu halde 

Moda deniz yarışlarını seref
lendirdiler. Yarışlar çok ala
kalı olu. Hal Büyük Önderi 
kendi arasında görmekten 
mütevellit büyük bir sevinçle 
şefleri alkışladı. 

-~~-...~w 

Çünkü silah ve mühimmat 
deposunda bir infilak vukua 
gelmiştir. 

İstanbuldaki 
. 2üreşler 
Istanbul 10 - Mülayim 

pehlivanla Yunanlı Antiyakos 
arasındaki güreşlerde iki 
pehlivan berabere kaldı. 

Bundan sonra Cim Londosla 
Rus pehlivanı Kola güreşti. 
Rus pehlivan kuvetli idi. 
Fakat ihtiyar olduğu için 
yorğun düştü ve yenildi. 

Önümüzdeki Çarşamba 
günü kara Ali, Mülayı~. Di
narlı ve Tekirdağlı eHüsüyin 
pehlivanlar arasında karşı

laşmalar olacak ve bunların 
galib Cim Londosla güerşe
cektir. 
Bununla beraber Cim Lon

dos başka maç yapmamak 
istediği de söylemektedir. 

Gürcista a 
]~iivük bir altın ., 

danıan bulundu 
Gürcistanda 1929 da baş

layıp geçen yıla kadar inki
tasız devam eden altın ara
ma jeolojik ameliyesi, mu
vaffakiyetle neticelenmiştir. 
Svaneti mmtakasında ve da
ha diğer bazı yerlerde ihraç 
kabiliyetini haiz derecede 
mühim bir seri altın damar
ları bulunmuştur. 

Geçen yıl bu madenlerde 
tecrübe mahiyetinde altın 

çıkarma faaliyetine geçilmiş 
ve şimdiye kadar yarım ki
loya yakın ağırlıkta külç~ler 
bulunmuştur. 10 ila 20 gram
lık külçeler, hesabı tutula
mıyacak derecede çoktur. 
İçiude bulunduğumuz yılın 
ilk üç ayı zarfında bu hu· 
sustaki plan fazlasıyle tatbik 
olunmuş ve halen de faalı
yete ayni muvaffakiyetle 
devam edilmekte bulunul
muştur. 

kazanmamasını istiyorlar• 
1111·· 

dıkçılar vaziyetten meoııı. de bo 
Türkiye - İspanya arasın- yumurtaların bedel~erıcekli'·-

daki ticaret münasebetleri, arada gürültüye gıde l biSİ 
gittikçe inkişaf ediyordu. İspanyadaki lkavga 

1~ yi• 
Bilhassa Madrid hükümetinin yalnız yumurta tıcar:oıiY°'' 
son yaptığı ticaret anlaşması zünden alakadar e ,tıodl 
bu münasebetleri daha geniş İspanya fındık i~rac eıole' 
bir hale sokacaktı. İspanya Türkiyeye rakip bır ~fıodı~ 
He aramızdaki ticaret müna- ketti. Bir haftadanb_erı it bıl' 
sebetlerinde yumurta ticareti ihracatı sezonuna gırOl 
birinci safta gelmektedir. lunuyoruz. 1 0ıi1' 

Son kavgalar yüzünden, ti- Halbuki Sev~l,. V•j:tib~ 
caret münasebetleri kesildiği g!hi fındık yetıştıren I .,,ıı· 
ıçın, yumurta ticareti de mıntakalarında norııı• 
durmuştur. •Hatta yumurta yet yoktur. ,,d· ~. 
tacirleri, gönderdikleri mal- Madrid bükfımeti~!~aoetiO '!\ 

ların parasını bile alamamış- yoları buralarda su ııooıJO 
lardır. devam ettiğini fr~}~P et· 

· · ı a 
Barselondaki soğuk hava radyoları da aksını de [olfl 

depolarındaki yumurtaları mektedir. Fakat ne 100· 
· t nd•f hükumet müsadere etmiş, ispanyadaki va a atıoııı 

ve bedellerini ödeyeceğine harebesi ticaret h•Y boı· 
dair teminat vermiştir. aradığı sükuneti çokt•P 

Yumurtacıların İ:;panya muştur. ç et· 

h k d 
. f d k ibra 

ü fımetin en alacağı oldu- ispanya, ın 1 'ti }ı•f 
ğu için, bu ticaretle uğra- mek için normal şeraı nal•' 

. b . . B .. kü k•f~ ı 
şanlar lspanyol hadiselerini etmıştır · ugun b' ah'' 
büyük bir merakla takip devam ettikçe, biç ırk j~O 
ediyorlar.. İspanyadan fındık alnı• esaret 

Bir yumurta taciri general ticari bir anlaşmaya ~ oıd•' 
Frankonun kazanmamasını edemiyecektir. Bu ba 

1 
·ıır•ç 

· "bim 1 

temenni etmektedir. Bu zat ispanya en mu ticarı· 
diyor ki: maddesi olan fındık ujtı' 

" - İktidar mevkiindeki tinde büyük bir ziyan; 5e11'' 

hükumetin isyanı bastırması- yacaktır. Halbuki 
93 

toP iÇ• 
nı dört gözle bekliyoruz. sinde lspan,•a 7,3SO fıodı~ 
Çünkü bugünkü hükümetle 3,307, ton da kabuklu 
aramızdaki ticaret anlaşma- ihraç etmişti.. ·rle~ 

k tacı 
sından çok memnunduk. Ve Piyasada fındı . • dl' 

. ·yetın• " 
hükumetten alacağımız da ispanyanın bu vazı rnrlıİfe 
vardır. Asiler başa geçerse, önünde tutarak, ·y•de 

d ha sı 
her halde ticaretimizin şekli mallarına karşı 8 ·dirlef• 
değişecek, müsadere edilen istek olacağına kanı 

00 

Elişleri sergisi 
Ankara da 
açılıyor 

Ankara-İktısad Vekaleti
nin hazırlamakta olduğu el-

işleri sergisi Ankarada bu teş-
rinievelin 29 undu açılacak
tır. Sergide teşhir edilecek 
eşya grupları şunlardır: 

Her nevi oymacılık, gümüş, 
talıta, bakır, cam, mermer, 
lületaşı ve saire üzerinde iş
lemeler, makine ile olmamak 
şartile her nevi gümüş ve 
bakır işlemeler, sedef, mar-
kötöri işleri, halıcılık ve de
ricilik, her nevi de .. i üzerine 
işlemeler, her nevi broderi, 
masa örtüler, peçeteler, iş-

lemeli yastık ve yorganlar 
ve saire, her nevi oya ve 
tentene işleri, tiftikten her 

nevi elişleri şallar atkılar, her 
nev~. el trikotajı, tezhib sa
nayıı. 

Sergide teşhir için gönde
rilecek eşyanın Ankaraya 
kadar nakli, iadesi muhafaza 
ve sigorta masrafları, stand 
tesisat masrafı İktısad Ve
kaletince deruhde edilecek
tir. Sergide muvaffakiyet 
gösterenlere para mükafatı 
ve madalyalar da verilektir. 

---~!iııiır.---
Şifahi reklam 

Tabii Amerikan icadı. 
Güzel giyinmiş, güzel ka

dınlar, lokantada, barda, sa
londa, trende, tramvayda, 
vapurda, hızlı sesle şu veya 
bu fabrika mamülatını med
hediyorlar. Tabii onların ko
nuştuklarını bir çok kişi du
yuyor. 

Bu nevi reklamın çok fay
dası oluyormuı! ... 

Hastalık 
Bilmiyeo 
İnsanlar !,.""' 

Şimal kutupların•. ı,tt' 
Eskııııo I• 

yerlerde yaşayan . 80llf 
hastalık bilmediklerı ... 
mıştır. b'r a'/ı 

Bunlar senenin °0 
•
1 

b•b" 
da fok yağı, f~k ;tı, kı.d~' 
yerler. Sade hır Y edeb1' 

sebzelerden istifa~e. ·t<lidl' 
~ k bır 1 ~ 

lirler ki çok sogu 
1 
k y•~ 

de mütmadiyen ba 
1yesİPde 

k sa ·r ve balık eti yeme dedl1 

Eskimoların sıbbatıdıf· 
gibi sağlam olmakta 

Tutulan 
Baydu~ •• d• ı•: 

Amerikade Şık !lioe d:. 
çenlerde zabıtanın 00biPg' 

s" e· şen haydud Toıııa d şu 1 
nun tevkifi hakkın . • 

i tır: . ı· 
ni malumat gelm ş içk1 Yd• 

Tomas Robingon'ş·ıcago 
d ı ,ı· 

sağı sıraların a d dtuk 5 

hüküm süren baY u d•odıt· 
nlarıP ·ı ,e 

gmı kahraına k•tı t/ 
Bu adam birçok 

1 
rıoııı ııı• 

soygunculuk \faka a 
1
., ,, , ... 

nunudur baıı.,.•d 1,r 
y almz Stol ooO . 0 

soyğununda 50İ trııiştır~,o 
almış iki kişi kat e :ıao>ao e' 

Bu baydud 0 J' e diiş~er 
beıi zabıtanın e 

1~ ber• "' 
. b' kadın a b'' 

mış ve ır . . t(ad•P tıııiŞ 
yaşamakta ıdı. ihbar ede" 
dudu zabıtaya .. 8derııe dil' 
ve şiddetli bir nıu;evkif e 
sonra haydud 0(if 
miştir. de bir P1,.a· 

Bu müsademe y•'' 
'ölmüş iki polis de 

mıştır. 


