
rinci ve ikinci oldular. 
Talat tekerlek tekerleğe 

geldiği halde onuncu oldu. 
Talat 100 kilometreyi 2 saat 
33 dakikada 6 saniyede kat 
ederek yeni bir Türkiye re
koru kırdı. Orhan 18 ioci 
reldi. Kirkor 3 dakika sonra 
geldi. Eyüb kazaya uğradı. 

Avusturya Polonyayı 
1-3 yendi 

Bertin, 11 (Radyo) - Dün 
kala balık bir seyirci kütlesi 
önünde Avusturya-Polonya 
milli takımları karşılaştılar. 

Bu maçı Avusturya 3-1 
kazanmııtır. 

Bugün Avustury - ltalya 

Lira 

13331 
Numaraya isabet etmittir · 

Amorti 
Son iki rakamı ·31 ile Dİ· 

bayetlenen btltiin biletler 
ikiıer lira kaz.anmıılardır. 

loooo 
Lira 

19660 
Lira çıkmııhr. 

3000 lira kazananlar 

7258 
19100 

1000 lira kazananlar 
4350 

.500 lira kazananlar 
5694 25304 10160 8012 
4648 17617 26097 25493 
150 lira kazananlar 
2607 53 23753 21319 

25124 13393 8273 27358 
24614 10912 14703 11386 
1778 20858 29755 7913 

11161 20052 20700 14655 
100 Lira kazananlar 
12827 28730 28751 26419 
7499 5114 20905 SS69 
5620 22379 19125 8632 
7980 21413 13552 24612 
1332 13244 1618 2707~ 
5270 22662 10493 454:. 
6794 5047 27411 5849 

28073 11711 8505 3 
37 22335 29337 15041 

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

Halk Temiz Ekmek istiyor 
•"':1 irinci ve ikinci nevi ekmeğin kırk para ucuzlamuaa· 
1.:1 dan balkın duyduğn sevinci iki gt1n·evvel bu allhlll· 

larda yazmıştık. 
Bu sevincin kalblerde doğurduğu ferahhk heniiz ortad~a 

kalkmadan, hakikatın acı yüz.ile yine karıılqıyoruz. Şebrm 
muhtelif mıntakalarındaki bazı ekmeklerin, hamur, k&nflk, 
kokulu bir halde çıkarıldığını karileremizin ıikiyetleriadea 
öğreniyoruz .. 

Bir çok ekmekciler halkın en bininci gıdası olan ekmei• 
karşı lazım olan dikkat ve alakayı bili göstermiyorlar. Epr 
İzmir dahilinde harbı umumi senelerini andırcak kadar fena 
ve karııık ekmek çıktığını iddia edersek mübalea yapmlf 
sayılmayız .. 
Ekmeği kırk para ucuzlatan, ve bu suretle halkın aeyti· 

sini kazanan belediyemiz., ekmek vaziyetini yakından tetkik 
eder, ve halka temiz ve sıhhi ekmek yedirmeğe muvaffak 
olursa, halkın ucuzluktan duyduğu sevinç yarıda kalma••t 
olur. Eğer fırıncılar, ekmeğin bu ucuzluğu kalite aobam ile 
telifi etmek istiyorlarsa bununda önüne geçilmelidir. 

Halk temiz ekmek istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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«Tahra beyi Trakyada~i manevralar 
lzmirde Papul~sın mUVaf f akıyetle başarıldı 

Falına Nasıl 

DUNYAD'
Neler oluyor 

.. şf11C 
Şampanyalı öpU adi 

Amerikada çıkıD 111 bit 
Bahrimuhiti aştı: Yeol 
dudak boyası yapıldı. ~ Baktı? •• 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

-15-

Tahra ğey kralın bu··yu··k ••t• IA ı-

f atina nail oldu ve 
davet edildi 

Parise 

-
Fakat hi~ kimse çekilmek 
istem~erdu. :fam o sırada 
otel müdürü gelerek kralın 
yaver taranaaan davet edil
diğini haber 'ferdi. Müteaki
ben fU emri aldı: 

- Haşmetmaab, bu ak
şam intizar ediyorlar. 

Ve o akşam ilk defa ola· 
rak kral ile oırı ikte yemek 
yimek şercıfitle nail oldu. 

Yemekten sonra kraliçenin 
ricası üıerine ban ufak tec· 
rübelerde bulundu ve saray 
kraliler arasında cereyan eden 
mahrem mektupların muhte· 
viyatını keşfetti. 

Oteline davet etmek üzere 
İngiliz ktalı heşinci Jorja 
veda ederken, şu iltifata 
nail oldu: 

- Sizi tanıdığıma pek 
memnunu.m Ben ve kraliçe 
sizi Londrad~ ikametglhı
mızda kalJfıl et.,:ıekle müşer
ref olacağız! 

- Maalmemnuniye hat· 
metmaab. Hacidimden fazla 
tevec;cüh gösteriyorsunuz. .... 

Bu sur etle meti gittikçe 
artan Tahra bey, ffaiyanın 
diğer büyük ş h!rlerini dola
şarak tecriıbelerini tekrar 
ediyordu. lam o sırada Pa
risten davetnameler aldı. 

Şöhretin arkasından niha • 
yet- servette ona kollarını 
açmııtı: Bu cazib daveti 
kabtiJ etmemek kabil miydi? 
Tallra bey Te~muzun başın
da flariste bulunuyordu. 
Muv~•aJattan çok evvel, 
Fransız gazeteleri, onun 
İtalya ve Yunanistandaki 
tecrü~el~rinqen uzun uza.:hya 
bahsettiklerinden ismi, hiç 
kimseye meçhul değildi. 
Hinde gitmeden fakir olan 
bu talihli adam, Pariste, 
Kişmi.r mihraceleri gibi fev· 
kalacl'e tezahürat 1le karşı
landı. 

(Poti Parizilen),(Poti Jurnal) 
•• {Kodidiyen) gibi [Fransa

nın en fazla satış yapan kuv-

vetli gazeteleri, beyanatını 
neşrederek muhtelif fotog· 
raflarını basarak, uzun uza
dıya kendisinden bahsettiler. 
Zemin burada da hazırlan
mış demekti. Tahra bey 
Pariste evvla hususi bir sa-
lon icar ederek alimlerin, 
doktorların, mütefekkirlerin 
ve matbuat mümessilJerinin 
huzurunda tecrübeler yaptı. 

Doktorlardan mürekkeb 
jüıi heyeti, ertesi günü bü
tün gazetelerde intişar eden 
raporu ile Tahra beyin pek 
yüksek kabiliyetli bir adam 
olduğunu itiraf ediyordu. 
Birinci tecrübeyi müteakıb 

Tahra beyi " Poti Jurrnal ,, 
gazetesi idarehanesindeki 
hususi salonda yalnız fen 
adamlarına mahsus olarak 
ikinci bir tecrübede daha 
bulundu. 

Bu son tecrübe esnasında 
jüri heyetini teşkil edenler 
arasında ihtiyarlara maymun
ların gıdasını aşılamak sure
tile onları gençleştirmekle 
şöhret alan doktor Jao Ors· 
ki ile doktor Labe ve dok
tor Vaşe gibi yüksek fen 
adamları bulunuyordu. Bü· 
tün zatlar tecrübelerin büyük 
bir dürüstü ile icra edildiği 

huşusunda müttefik kaldılar. 
Bu münasibetle matbuatta 
heyecanla münakaşalar ya· 
pıldı. 

Artık öu muvaffakiyetler· 
d •n sonra Tahra bey müte
addid tiyatro müdürleri tara
fından Parise ayak bastığı 
günden itibaren yekdiğerini 

takib eden müsaid teklifleri 
tetkik zahmetini ihtiyar ( ! ) 
ederek aleni tecrübelerde 
bulunmağa muvafakat gös
termişti. ilk tecrübe, Ağus
tosun on dokuzuncu günü, 
büyük bir kalabalık huzurun
da Şan:ıelizdeki büyük tiyat
roda yapıldı. O gün tiyatro· 
da yer bulamayıp avdet 
edenlerin miktarı, binlere 
baliğ oluyordu. 

( Arkası var} 

Bır ·Ao· • t 
Gecede .. cınaye 

····-~~--
Korku \ie Heyecan Romanı 

J 
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J(adın cebinden küçük bir tabanca çıkardı 
Bundan son.ra Smite yak-

laştı ve: • 
- Dakika kaybet iye1im. 

Haydudlar nerede ise buraya 
döneceklerdir. Bizi burada 
bulurlarsa halimiz yaman 
olur! Cledi. 

Ve ltiç bir cevap bekle-
meden elbis~sinin kıvrımları 

arasından da'ha büyük ve 
daha kuvvetli bir çelik des
tere çı"ıır(b,Smitin de bilek· 
leriııi tutup çelikleri birer 

birer kesti. 
Smit serbest kaldığını gö

rünce, nasırla ve kocaman 
ellerile genç kızın nazik ve 
küçük elini sıktı ve: 

- Çok teşekkür ederim .. 
Eğer sen ... 

Demek istedi fak at Z. 
R. sözünfi keserek: 

- Bunlann yeri burası 
değ ldir. Şimdi bizim için 
en yı yol, buradan nasıl çı
kacağımızı tayin etmektir. 

Kırmızılar sürekli ateşlerle mukabele ediyor
lardı fakat mavi ordu galip geldi 

Istanbul (Özel) - Trakya· 
da yapılan büyük manevra· 
lar çok büyük bir muvaffa. 
kiyetle başarıldı. Ve Mavi 
ordu Kırmızı ordunun muka· 
vemetine rağmen Babaeskiye 
girdi. Son manevraların 
ehemmiyeti, manevraların tam 
manasile hakiki bir muhare
be şeklinde cereyan etme· 
sinde ve bütün asri harp 
malzemelerimizin fen kıt'ala
rımızın muharebede aldıkları 
muhtelif en mühim vazifeleri 
muvaffakiyetle başarmasın

dadır. Manevra şöyle başla

Dudak boyalan ta I•" 
Bir .kimyager bu bo= k•" 
şampanya, şarap es&ll bOY'" 
rıştırdı. Belçikada bu•A biJO 
Jardan satılıyor. Tabi• oot' 
de gelecek... Bundan :.ece" 
şampanyalı şaraplı öp 

dı: 

ı karşı gizlendiler ve mevzile
rine çekildiler . Üç saat sü
ren muharebe neticesinde 
maviler Babaeskiyi almışlar
dı. Kızmızıların bütün muka-
bil mukavemetlerine rağmen 

yorlar. Kırmızılar bu hücum
lara şiddetli ateşle mukabe-

le ediyorlar. Dün gece sa

baha kadar kırmızıların elin-

de olan kazada şimdi mavi 

orduya mensup kamyonlar bu vaziyet değişmedi. 
Saat 16 da muharebe ge- durmadan asker ve top ta-

ne başladı. Şu saatte mavi şıyor. Muharebe Babaeskinin 
süvarileri Kuleli köyünden şark hududunda gayet şid-
ilerliyertk bazı yerleri daha detli olarak devam ediyor. 
aldılar. Babaeskiye doğru Maviler kırmızıları çevirmek, 
hareketlerinde devam edi- sarmak için çalışmaktadırlar. 

• 
Eğer bu grev İzmirde olsaydı 

vay İzmirlilerin haline •• 
Ameleler, işçiler, her mem

lekette bir çok defalar grev 
yapmışlardır. Fakat kiracı-

ların kiracıların grev ilan 
ettikleri şimdiye kadar ancak 
bir kere görülmüştür. 

O da şöyle olmuştur. "Bir 
kaç sene evvel Panamada 

mal sahipleri kiraları birden 
bire yükseltmişlerdir. 

Bunun üzerine kiracılar da 

kiralarını vermemeğe karar 
vermişlerdir. Hükumet mal 

sahiplerinin fikrini terviç 
etmiş, fakat bu kararı tat-

bik edecek olan kimselerin 

si şu mütaleayı ileri sürüyor: 

"Fransadaki gibi köprü alt

ları olsaydı mal sahipleri bu 

derece ileri gidemezler, halk 

gidip yatacak bir yer bulur
du." 

Bizde şunu ili ve edelim .. 

Eğer lzmirde böyle bir grev 

olsa vay ev sahiblerinin ha

line.. Çünkü İzmirde kiralar 

okadar düşük, mal sahibleri 
vergileri zor veriyorlar. 

~·-

ilk gazete 

ğiz demektir. ... 
Uyuyan güıe1 

ğil yl" 
H ikiye, roman de ik~t. 

rekler acısı bir bak dl 
. y•t•• Şikagoda on sekız def" 

.. 1 b' k d- t ıeoe guze ır ız. or tef" 
beri uyuyor. Doktorlar t.ııi' 
his koydular: Uyku bal ,refİ" 
Amma uyandırmanın ç 

ni bulamıyorlar. . . açı'!"'.' 
Kız bazan gözlerıoı tc~ 

etrafına bakıyor, fakat JP" 
kelime söylemiyor, .k~ o1" 

.. - .. çiz61Jer a.:r 
mıyor, yuzunun a· .,. 
namıyor, sade bakıyor, 

9
00· 

kaç gün böyle bakıyor, uyotı 
.. l . . e yudl ra goz erını gen 

uyuyor. 

*** 
Kahrama.n c1ef' 

Manş denizini ılk. Sif' 
tayyara ile geçen Louil 1ıetr' 
riot hayatını bir k•~ 1,fl' 
tehlikeye koymuş, b:~ 
rinde de düşmüş, ka çı~ 
rını kırmıştı. Doktor 

Mareşal Fevzi Çakmak ve 
bitaraf heyet Höyüktepede 
yer alarak huekatı tetkik 
etti. Bu sırada iki tarafa 
mensup zırhlı otomobiller Ba
baeski • Havsa yolunda kar
şılaştılar. Bu karşılaşma çok 
heyecanlı oldu. Otomobil bö· 
lüklerinin çıkardıkları toz 
bulutu gitgide yaklaşıyordu. 
Bölükler tam Nadirli köyün
de karşılaştılar. Höyüktepe 
önünde kırmızılara mensup 
bir otomobil bölüğü hareke
te gelerek imdada koştu. 
Tepenin şimali garbisinde 
piyadeler çalışmakta. kırmı
zılar mavilerin hücumlarını 

önlemek için müdafaa terti
batı almaktadırlar. 

ekse isi memur ve kiracı 
oldukları için muvaffak ola

Bütün cephelerde muharebe mamışbr. Bunun üzerine Ce-
şiddetle devam etmektedir. mahiri müttehideden yardım 

Galiba ilk gazeteyi eski 

Mısırlılar çıkarmışlar; Fra-

vunJarın "resmi gazeteleri,, 

varmış, diyorlar ki: 

dedi ki: k i•~ 
- Seni gömıne er"'"'} 

diğim için, eğer bu te tıtl'r 
lere devam edecekseD ~ 
dine başka bir do~tor 

Derinlerden kuvvetli ve sü· 
rekli top sesleri ve uğultu

ları geliyor. Maviler top 
atışlarından sakmmağa çalı

şıyorlar. Kırmızılar ilerliyor. 
Piyade muharebesini yakın 

dan görmek için Mareşal 
Fevzi Çakmak yanındaki· 
lerle birlikte Tasagile gitti
ler. Mıntaka kıt'alarla örül
müştü. Yer yer piyadelerin 
avcı battı ve avcı kolu ha
linde ilerledikleri görülüyor· 
du. 

Çok muvaffakiyetli geçen 
bu baraketlerden sonra giz
lenme talimleri yapıldı. Mu
kabil taraf tayyareleri gizle
nen askerleri aradı. 

Bundan sonra Kırklareline 
doğru huraket edildi. Şehre 
12 kilometro kala kızmızıla
rın bir hastası vardı. 

Saat tam onda muharebe 
durdu. Kuvvetler rasatlara 

Teşekkürlerinizi de, vadiniz 
veçhile beni idam sehpasına 
götürdüğünüz zaman yapar· 
sınız.. Dedi. 

Evet, polis müdürü Z. R. yı 
takdir edenlerden idi. Fakat 
bu genç kızın birçok hare
ketleri Londra polisini müte· 
madiyen rezil etmekte idi. 
Bunun için hakkında açık 

tevkif müzekkeresi çıkarmış 
ve bütün zabıtayı gördüğü 

yerde Z. R. yi tevkife me· 
mur etmiştir. 

Z. R. nin bu sözleri, polis 
müdürüne bu emrini tahat· 
tur ettirdi. Ve: 

- Evet, bayan Z. R. dedi. 
Evet buradan beraber kur· 
tulacağız, beraber kaçacağız, 
fakat dişarıda ı zi salıver
miyeceğim ve sizi po!is mü· 

istemiş ve orası asker gön
dermiştir. 

Neticede hükumet kirala-
rı yüzde on indirmiş, kiracı-

- O zamanlar henüz ki· 
ğıt yoktu. Firavunların halka 

vermek istedikleri haberler 

büyük kara fatmaların .. ka-

Bleriot gülilmsedı:. • _.ld
L•DI JPP:" ! 

- Anlıyorum, ~ bir ~ 
de if nıyorsu", tayyareıD ,1111 

şili ı< daha yer yaP~-Je b"9" 
- k .. belli.... ' tiyorsun, çun u k ı 

lar da paraları vermeğe baş- natlarına hak ediliyordu. nimle beraber aıoıe 
lamışlardır. Garip gazete, bir derece- can atıyorsun!.. tOl•r· 

Bunu yazan Frasız gazete· ye kadar da şairane!.. Ve iki dost ~~ 
~~Jl!'ll~ll'!."qpıntqll~lllll"!'ll'll~ıtl!!'llP~•U~ .. Jl"'llfll""llll'!!'llfl'"'Q~~~fll'~ll"~ll'!~~llt-~~~~pıutrl~IJl'!.fl!IP'•;,~• -~~ 
~~~~'ıeıııı:!iıı ~·~~d:ı:.dt~~db:!i~u'ed~ı~ıı ~~~,.ıfll~~ıı:!dı~:~·~~~b:!iıııı:ı~u~~~~ 
[•l 
[•l 
[•~ 

t:ı 
[tl .. 
r•l 
[•] 
[•] 
[•] 
[~1 
(•] 

l
[•l 
[•] 

• 
'' Zıngal ,, Parkelerı 

... JJ1lılş' 
En nlodern ve en son sistem usulle f urun lanmış ve kurutu 011 
içinde haşarat yaşatrnaz, şeklini katiyen değiştirmez, çok uz 

müddet en n1odern konforu temin eder 

EVLERİNİZİN TABANLARINI 

Zıngal Parkelerin' detJ 
YAPTIRıNIZ ı C•l 

~~~~~~:ı;;-1~1~~.;1'~ıı;-1r;~ıı;_ıt";t!P+1IP.lfll'-=1~·~~rı;n:ıııı;tıP_;ıl~P~~ıt;'l~~.;ı1ıt;ff"='~~ •. ~lh>~~ _,ı ff 
~-...... ıııiiılll ;ı.uıCtıi;idlıiiiidfıWl.wı~tııuııllıoNill~lıılaıl!ıı;cıl11oMiı1lıüıllıbUtll•hıilııl~ıı.uiıl!M9ıa.--lıiiiilllııNiıl•iiı11 1ıiUiıllıhiıılflıW'tı-.ıı-- daJJ"""' 

ıo . ~( 
düriyetine götürüb hapsede· küçük kapı açılmadı. suratlı herifin ~· odi•joJ ot' 
ceğim! Çünkü ndliyeye veril- Smit de duvarlardan ted- yerde durdu. de JsİÇ f bit 
miş bulunuyorsunuz. Adliye kikat yapıyor ve bir kurtu· lepçeliyen alet ;;,.ıı~'",,I 
hakkınızda lazım gelen ka- lüş vasıtası arıyordu. hesiz burada . e bır 

. ı B 'f . 'k d'' v ınesıll -· rarı verır. en vazı emı yap- Detektif kadın, müdürü elektrı ug . ti r ,ı~' 
makla mükellefim! olduğu yerde bırakarak mah- basmakla işledl:~ode 0ı f 

- Nasıl arzu buyurursa· . d' t f .... d.. z R. bu tabdl" ,y•f' ,~e' 
nız öyle hareket edebilirsiniz zB~nın ıp lara ıbna . yuru tul. mıy. ordu. çnnku ,.tır•>'° 1ı~ . ıraz evve ze anı sura ı ar ., lı . , 
M. Smıt! Şimdi siz beni . . v • v. re basarak . "fır• "!ıif-
büyük bir dikkatle ta kib herıfın durdugu yere geldıgı b' d b' e bır ı.e.,d.,.. 

· · k · t l d k b.. .. k ır en ır ı .,. _,t• 
edmız. Sakın gürültü yapma- ~~ 1.h;.av~i a 

1 :.~ ~~ k~y~k duyuldu ve k•P Si ı~ 
ytnız. Sonra buradan canlı dır 1 

1 
ıyl a .8

1
' 

1 
uç v 'b ulçd den açıldı. . 1ı•P'"c1',1ı• 

çıkamayız ha... a ım ar a ı er emege aş a ı. Müdür 511us bir 1 
Çt:lik sinirli kadın <'ebin· 1 Bu küçük kapı haydud dığını görilııce 1çtı~ 

den küçü . bir tabanca çıkar - şefine kendiliğinden açılmıştı. hayretle: .,,,.ı 
dı; Smite de kendi tabanca- Z. R. bu kapının tabanında - Kapıyı . fi 
smı yerden almasını işaretle bulunan bir elektrik düğme- Diye sordu. uıdO ~-· _.ç 
anlattı. sile hareket ettiğine bükme- Genç k~Z ~tel 1" .~ '1" 

Z. R. ellerile duvardaki diyordu. Haydutlarla yaptığı - M~cıı:a~l•ll''dl ;J 
mahud manevelliyı buldu. uzun mücadele, ona bu hu- rarımı ~ııe ·ıol· ıJ' 
Biraz evvel haydudların yap- susta çok tecrübeler kaıan· buriyetındeyı ( /I' 
tığı gibi yaptı, fakat bu defa dırmııtı. Bunun için zebaa.i 



1~Yaman-
11aıkapınaı~6itu~:;~:i!rikasının 1 /ar kızı 

.. r.1:•1ı8immdolayııiyleJyeni çıkardığı kumaılar : 1 1 

j~ 

lznıir Yün Mensucab 

1 ~ Genç muharrir Erol Teki-

zan• f il nin iki lzmirli gencin his, 
~ heyecan ve sevgi dolu "J\şk 

Ve Ucuzdur ı gecesi" adındaki romanını 1 seve seve okuyan karileri-

Bulunmaz Fırsat 

Kiralık 
Kraathane 
fkiçeşmelikte Merkez kra

ethanesi namile maruf kah
vehanenin lüks mobilyasiyle 
birliktg icara verileceğinden 
talibleria Kemeraltında Bey 
hancısi bay lımaile müraca· 
atları. 

Fakir ve kimsesiz çocuklar 
için oarasız sünnet 

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

i
t Her hafta sah günleri sabahtan akşama 

kadar Keçecilerde ilç katlı yeni binada ~o. 
I 122 de ~ain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTIN 

f 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço· 

. Satış yerleri ~ 
:

0rdonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 
~ddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S 

mize ayni muharririn içli ve 
hisli kaleminden doğan ve 
bütün f zmirlileri alikadar 

1 
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

~~~~~~~~~ . --------------------------------------takib edeceklerdir. 1 

~~~~ 

Doktor 

llf. Şevki Uğur 
~ nahili hastalıklar mütehassısı 
~llaın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalannı 
~ h-~t d .. auza kadar ve öğleden sonra birden 
~~~leri dahi muayene ve tedavi eder. 
l S:-nesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotus da 36 numaralı muayenebanesinda. 
~~karaciğer, kan bastalıklan kansızlık, ıayiflik, 

an, mide, barsak ve böbrek hastalıklan 1 

• 
ıçenler bilir 

1 

edecek olan "Yamanlar kl'!ı,, 
adındaki orjinal romanını da 
büyük bir zevk ve heyecanla 

Birkaç güne kadar tefrika 
edeceğiz Yamanlar kızı mev-

BALIK YAÖI 
İÇEMİYENLER 

Toptan Perakende 

·r~~~~~, 
U A. Kemal Tonay 
' Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
1 

. hastalıklar mütehassısı 
' Basmahane iatuyonu karşıaındaki Dibek sokak baıan-
4 da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

'ta-.:_. - - ... · 4 akşam saat 6 ya kadar bastalannı kabul eder. 

pe k yakında 

CI YOR 
----------------, ~------------------------

" Fil başı" markalı " Türk çamaşır çividi " çamqarlua 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamqarla· 
rmızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke Ye dalp 
yapmaz. Eski çamaşırl rı adeta yenileştirir çamaıırlar 1U1lll 

müddet beya2lığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmaya 
çamaşızlar beyazlığını kaybedib sarımtırak bir renk almak· 
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kaY• 
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bia kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki 4efe zenp 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylül Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

=== - 5 

TERZi 

Mehmet Zeki 
Kemeraltında Hükümet karşjsında numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 
~~ hayatınızın zevkini. sıhhatınızın : Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelea sair 1f 
... ~te korunmasını temin edecek ancak 4 tablilit ve mikroakopik muayeneleri ile veremli basta- ! --~mılllll!''!"ll!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!"'!Z252251!'!!!!!!!!!!!!t!!ıe 

4 lara yapdmaaana cevaz ıörilea Pnomotorakı muayene- i ~ti 
1, Kabadavı ve Billur ' sinde muntazaman yapılır. Telefon: 411S m AT 
c1ır. : ~~~·~ flıyazarı .. ~ 

~ Ozel ders veriliyor 1 İzmir ö ncı 1\rsıulusal Fuvarına iştirak 1 
~~ • k • • İkmale kalan talebeler için hazırlanmış fırsat 1 edecek reklaın sever pavyon sahiplerine: 
engın ışesı Orta kısım için Fenbilğisi, Riyaziye, Fransızca Liseler a Pavyonunuzun Boya, Yazı, Resim, Dekorasyon Ye. 

Cebir, Hendese, Fizik ve Fransızca derslerini ehven ıerailtle S Elektirik işlerini temiz, ve ucuz bir şekilde yapbrmak • 
T- k H K almak istiyen her gfln saat 9 dan 11 kadar Karataı hamam a ayni zamanda menfaahnızı gözetmek istiyorsanız: • 

}.. ur ava urumu çıkmazı 17 numaralı eve m6racaatlan. CI BALCILARDA NO: 121 de BOYA TiCARET B 
~ t N o F D N ç a EViNDE NiYAZi OZAN ve arkadqlanna J&tfen • ' ~ • a n D-

7 
. . ve . • CI müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 1 ~ ba.teıa İatiyorsanız hiç durmadan { ZENGiN E 

~ ..... _- .~ir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 1aaaaıtaA6AAA6AAIAAAa~s ma~a~~~~~~ m~ • 
'l"'-~iıe hizmet etmiş olursunuz. Mnıterilere • 

' '-tılır Gıere günde OD ve haftada elli kuruş tak- il Ressam - Dekora tör 1 • • 
~t • Zengin kiıesi birçok vatandaılari zengin 9 ~ 

lta~:=ti:.ddeoi Kemeratb karakol ittiaaliude : Kadri Atama/ S 
ZENGiN KIŞESI 41 t» .... _

1 
~=- -=·--··™-.......... =-...,.....=---- ................. ~. • lstanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden ! 

"'IQ mezun muallim ve Dekorasyon mutabassısı U' 

&rını yepyeni yapmak 1 Fuarda Yaptıracağınız : 
\\ • • d PAVVON iNŞAATI D 
~ ' ıstı yenler 1 it. 7 

2 ?$b DEKORASYON ., 
~. ~. a..ı lllGkeaamel surette ak&rd ettirmek ve onları PLAN - RESiM ' 
~~;~okmak istiyealer matbaamıze mDracaat L: ve bilumum tesir~-: kabul eder ~ 
,._ ~ ~. ıelen kıymetli bir ıan'atklr reklam ADRES - ((fUARn PAVYON 48 ~ 

~ ~ ~ 1abı (175) karuı alacakbr. " 

·······~··············· 

Dikkate 
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•• 
Uzüm ve incir 

• 
oıyasası 

incir piyasası 17 ağustosta 
açılacaktJr. 16 ağustosta hu
susi bir trenle Nazilli, Aydın, 
Germencik, Ödemiş ve ha· 
va.isinaen mühim miktarda 
yeni mahsul incir gelece tir. 
Üzüm piyasası 16 ağustosta 
açıla~akhr: 

( flalkıa h•I ' 

Ordumuz bugün lstanbul
da geçit resmi yapacak 

İstanbul 12 - Ordumuzun 
Trakya'da yaptığı büyük 
manevralar çok muvaffaki-
yetli geçmiş ve askerlerimiz 
kahramanca savaşmışlardır. 

Askerlerimiz hazan bele 

kadar sular içinde yürüye· 
rek dereleri geçmişler ve 
harekatı kat'iyyeu aksatma· 
mışlardır. 

Bu sabah Hasköy'de bü-

cak, büyilk erkanıharbiye 
reisimiz mareşal Fevzi Çak· 
mak ve Trakya' da bulunan 
diğer generallerimiz bu ge· 
çit resmini takip edecekler-
dir. 

t2A~ 

Bir Amerikalının merakı 

1972 olimuiyatlarında kad11
11;ı 

lar bütün erkekleri yenecek e 
o tarihte erkekler ev işi yapacaklar k•tt 

Ber1in Olimpiyatlarında leri yatırıyorlar, ~bte 
kadınların büyük muvaffaki- nakavt ediyorlar. O ıtePsİ 
yet kazanmaları üzerine bir ev kadını kalmamıştır· d clı'· 
Amerikan gazetesi şu yazı· ışının gücünün başıo 1 

kte 
ları yazmaktadır; k k d · görOI' · 

"1972 01· . tl - er e ler ev e ış d"'·)etl ımpıya armı ){OZ işle I" 

önüne getiriyorum ve haya- akşama kadar l rıo be" 
timde şu levha canlanıveri- müteaddit kabahat ,,~1 dit' 
yor: sabını nasıl vereceği ' 

~ 
Bazı ihracatçıların piyasa· 

sının açıldığı gün limanımız
da vapur bulunursa derhal 
ihracat için mal yükletmek 
üzere hazırlanmaktadırlar. 

1ıspanya ihtilili l 

yük bir geçit resmi yapıla· 

oo .. oo------------~----~----------------------------~ 

İnekli kumaş- J Derincede bir 
lar hakkında İsveç vapuru

bir kararname nun tayfası 

Gençleşmek Armut yüzll 
11 

isteyen İngiliz den bir k~~ı 
kadınları... ödürüld~ ;.-

• 
incir ambalajı 
İktisat Vekaleti incir ihra
cında kullanilacak ambalaj 
malzemesinin ithali için 30 
bin İngiliz liralık döviz ver
meği muvaffak görmüştür. 

Donanmamız 
dün ayrıldı 

Bir haftadanberi limanımız· 
da bulunan ve bütün balkın 
coşkun tezahüratına vesile 
olan şanlı donanmamız, dün 
sabah limanımızı terketmiştir. 
•• 
Uzümkurumu 

Üzüm kurumu panayırda 
geniş bir pavyon açacakt1r. 
Hazarhklara başlanmıştır. 

Tet kik 
seyahati 

KarşıyakaJa Ankara ilk 
mekteb öğretmenlerinden 
bayan Hadiye Şahin geçen· 

Jerde Burdur, Isparta, Denizli 
ve Muğla vilayetlerine tetkik 
seyahatine gitmiştir. 

Bir genç kız 
evine teslim 

edildi 
Karantinada Mısırlı cadde

sınde 197 numarala evde otu• 
ran Huriye kızı Drahşan üç 

gün evvel kaybolmuştu. Za
bıtaca bulunmuş ve evine 
t~slim edilmiştir. Muayen~ 
ettirilen kızın bakire bulun
duğu anlaşılmıştır. 

•• 
Uzüm 

~1 utahhassısları 
İktısad Vekaleti üzüm iş

lerinden anlıyan mutahhas
sısJardan mürekkeb bir hey-

eti Ege mıntakasına gönder
mıştır. Heyet Manisada mü
him bir toplantı y; pmı ştır. 

H eyet istihsal ve üzüm işçi
liği hakkında alakadarlara 
lazım gelen t~dbirleri bildi
recektir. 

S . . . ld 1 
evım ıyı o u 
ve ucuzladı 
Memleketimizde yapılm-

akta olan Sevim marka tıraş 
biçakları fabrikasının yeni 
getirttiği makineler ve İsviç
reden getirttiği çeliklerle 
emsaline ve fiatine nisbeten 
çok mükemmel olduğu halde 
danesi elli paraya Şemsi 
Hakikat ucuzluk sergisinde 
satılmakta ve numuneler be· 
dava verilmektedir. 

-Baştarafı 1 incide

dadır. 

Paris 12 ( Özel ) - Sağ 
cenah Fransız gazeteleri 

İtalyanın İspanyol hadiseleri 
karşısında gösterdiği soğuk 

kanlılığı iyi karşılamaktadır
lar. Sol cenah gazeteleri, 

İtalya ':e Almanyanın kasdi 
olarak işi savsakladıklarından 
korkmaktadular, Jurnal ga· 
zetesi diyor ki: 

- İtalyanlar vakit kazan
mak istiyorlar. Asilere mü

himmat yetiştirmek için ica
beden müddetce müzakere
ler uzatılacaktır. 

Hendeye 11 (A.A) - Asi 
kuvvetler sabahtanberi lmruna 
taarruz etmektedirler. Bu 
sabah bütün cebhelerde bir 
topçu düellosu başlamısbr. 

Bu taarruzu general Mo· 
lanın icra etmek istediği 

kafi hareketin başlanğıcı 
addedilmektedir. Çünkü bu~ 

radaki kuvvetler çok iyi ta
lim görmüşlerdir. Muntazam 

hava kuvvetlerinden yardım 
görmektedirler. General Fran
ko Madrid istikametinde 
yeni bir hareket yapmak 
üzeredir. 

Viyana 11 - Eski İspan
yol kralı Alfons gizlice İspan
yaya gideceği hakkındaki 
haberleri tekzib etmiştir. 

---ıııtır..,...--~· 

Tayyarede 
Doğum! 

Denizde, deniz seyahatı 

sırasında doğanlar çokt..ır; 

İzmirde Bahri ismi verilmiş 
bir sürü denizde doğan 
vardar. 

Fakat tayyarede doğan 
henüz yoktu. Bu hadisede 
kral Güstavın memleketinde, 
İsveç - Fenlandiya hududun
da ve Overtorsrca kasabası 
civ, nnda ve tayyarede ol
muştur. 

Tayyarede bu ilk doğum, 
mes'ud ve tabii bir şekilde 
olmuştur. Fakat işin sonu 
pek iyi gelmemiştir. Çünkü 
çocuğun annesi, çocuğuna 

bu fevkalade doğuşu hatır

latacak bir isim bula111adığı 
için henüz vaftız merasimi 
yapılamamıştır. 

Genç valide şimdi gazete
lerle efkarı umumiyeye mü
racaat etmiş ve oğluna ha· 
vada doğdunu bildiren bir 
isim istemektedir. 

Gazetemizin bu Madamın 
eline varması ihtimaline bi
ı,aen biz çocuza "Havai,, 
ismının verilmesini tavsiye 
edeceğiz. 

Doktor Voronof H8 Osmaneli - Bk~r:ir b•b" 

d d tasyon ~civarında 1 • ,ere· 
yaşın a ır. · çede bir katil hadis~sı 

11
1111? 

FAKAT yan etmiştir. Bahçen~~ JıJf. 
24 YAŞINDA KARiSi dan geçmekte olan jif' 

VAR l kafilesinden bir k:Ç etiıt' 
Ankara, - iktisat veka-

leti sanayi umum müdürlüğü kay boldu 
ipekli kumaşlardan krep sa- ı· • D d d zmıt - erince e emirli Bütün dünyada şöhret ka· Mehmed Alinin ba ç 0 tJI" 

zanan doktor Voronof son girerek bahçedeki ar&O b11 

günlerde karısıyle birlikte toplamağa başla~ı~l~~bJllJ 
ten, krep döşin, krep birman, olan İsveş bandıralı bir va· 
krep damor, krep jorjet, ve purun tayfalarından Akserin 
krep marukenin evsafını tes- isminde biri birden bire or-
bit etmiş ve bunlar hakkın- tadan kaybolmuştur. Vapur 

Londraya gitti ve orada sırada bahçe sabıbı k i•t'' 
gençleşmek istiyen bir sürü Ali gelmiş mani olınM bJll'~ 
lnyilizlerle karşılaştı. miş, fakat kıptiler e 

Voronofun lngiliz gazele- Aliyi dövmüşlerdir. . . Ç•~ı· 
da vekiller heyetine bir ka- süvarısı tayfanın denize 
rarname sevketmiştir. Karar- düştüğünü bir iaha buluna-
name vekiller heyetinden madığını iddia etmektedir. 
çıkmış, yüksek tasdike arze- Bu kaybolmuş karışık ve 

cilerine verdiği maluınata O da bahçe be~çısı çak•' 
göre bilhassa lngiliz kadın- ra işi haber veroıış, '/}' 
ları maymun guddeleriyle ·· t · l · karakol• .,-mu ecavız erı d ta .. 
aşılanarak gençleşmeğe çok türmek istediği sır• k•Ptil•! 

dilmiştir. Bir kaç güne ka- esrarlı görüldüğünden tah-
dar resmi gazete ile iJan kikat yapılmaktadır. 

heveslidirler. Voronof, başka ruza uğramış ve k isteosif 
bir memlekette bu kadar elindeki silahı sim• 

5
a0d' 

gençlik düş~ünü kadın gör· lerdir. Bu boğuşma•!~ 9tef 

edilecektir. 

Buse yasaiı ••• 
Kararname çıktıktan son

ra bu mallar damgalanarak 
satılacak ve müstehlik aldı

ğı kumaşın ipek, suni ipek 
veya karışık ipekten yapılıp 
yapılmadığını bilecektir. 

Kararnamenin intişarından 
itibaren bir ay zarfında dam
galanmamış kumaşlar piyasa
dan kalduılacaktır. 

Cenubi Rusyada açık ve 
umumi bir yerde zevce veya 

~ sevgilisini öpenden bir para 
cezası alınır. 

roemış. bekçinin çifte tnfe'Aytt1' 
Bununla beraber, doktora alarak kıpti karısı el o 1'" 

göre, umumiyetle erkekler raslamış, Ayşe göğsün ;~ 
gençleşmeye daha fazla ta- ralanmış ve öloıüttilr· 
liptirler. Her on erkeğin d 

kat yapılmakta ır. • Jilt 
gençlik ameJiyatma talip ol- .,, 

Köprü aşırılmış 
Lehistanda :K utno kasabası 

yanından geçen bir nehir 
vardır; bunun üzerindeki bü
yük ve ahşab bir köprü sa
yesinde halk bir taraftan di
ğer tarafa geçmektedirler. 

Bundan iki hafta evvel bir 
amele tamire gitmiş ve köp
rünün iki tarafına birer ip 
gererek çahşmağa başlamış
tır. 

Bu ameleler köprüyü sök
meğe başlamışlar ve iki da
kika içinde köprünün bütün 
aksamını kamyonlarla naklet
mişlerdir. 

Fakat aradan bir müddet 
geçtiği halde yeni köprünün 
kurulmadı ğını gören kasaba 
halkı merkeze müracaat et
mişler. Fakat merkezin hiç 
bir şeyden haberi olmadığını 
görmüşler. 

bir sürü hırsız, tamirata 
başlanacak diye zabitanın da 
himayesini temin ederek köp· 
rüyü aşırmışlardır -·· · -

Harb neye 
mal oluyor! 
Ulu .. lar sosyetesi son cihan 

harbının 1,812 milyar altın 
fıranğa mal olduğunu hesap
lamıştı r. Bu harb, birinci 
N:ıpolyondan 1914 senesine 
kadar olan harbların en 
bahalıya mal olanıdır. 

Bu harbde de 10 milyon 
insan ölmüştür. Bu büyük 
zararı para ile ifade müm
kün değildir. Harpte ölen
lerin ekseriyetle en zinde ve 
sağlam insanlar olduğunu 

kabul zaruridir. Bunu hesap-

Milanoda da geçen sene 
sokaklarda öpüştükleri için 
721 çiften altışar liret ceza 
alınmıştır. 

Fakat öpüşmenin kat'i su
rette memnu olduğu yerler 
de vardır. Mesela Minizoka 
da "sıhhi bir tedbir olmak 
üzere gizli veya aşikar su
rette öpmek ve öpüşmek ,, 
memnudur. 

Aşikar öpüşme belki men 
edilebilir amma.. gizli öpüş
meye acaba nasıl mani ola
caklardır? __ ,,, 

•··+--
Fare 

mücadelesi 
Hindistanda Ahmedabad 

şehril::belediyesi fareleri kafi 
şekilde izale edecek bir usul 
gösterene 15,000 Jira müka-
fat verecektir! 1 

Ahmedabad da farele r pek 
çoktur; çok olmakla beraber 1 

' i 
cihanın en yüzsiiz ve arsız 
fareleridir. Hunlar, adeta 
Hind ilerle beraber yemek ' 
masalarından kırpıntı top
larlar imiş! 

ması mukaLilinde ancak bir Pamuklu ıp .J 
kadın bu ameliyatı yaptır- ..,.,, 

maktadır. Halihazırda 68 fiat)erİ d 0f
1 
~ .... 

yaşında olan doktor Voro- b r 
nof'un karısı 24 yaşında çok Ankara - lstan u d kiL 

Yak.ışıldı bir Viyanahdır ve ve Eğ6 mıntakaların ' ·~ 
f b "kaları, Jlf'' 

bir göz doktorunun kızıdır. muk iplik 8 r~. 'kl'k İP 
Voronof Londra gazete- fiatlerindeki degışı 1 ıoil~ 

cilerine şunları da söylemiş- rile sanayi uınulD 1 rıo• b'" 
tir: nezdindeki toplantı 8 ,al•~ 

"Başka memleketler deki tirdiler· Bazı nuoı•istİ•IP" 
kadınlar genç görünmekle iplik çıkarınaktaD ıiyetl"' 
kanaat ediyorlar. Fakat İn- eden fabrikatö~le~ ~~f~ 
giliz kadınları görünüşle ik- rini vekalete bıld;d.iı tı•' ti 
tifa etmiyorlar ve tastamam Vekalet son a tıoif 
genç olmak, golf oynamak, fabrikatörlere izah b:;t<ıl•~ 
sabahJara kadar dans etmek, bugünkü fiatler . fa edet oı:. 
kızlarından farkedilmiyecek normal kar ~eoııD çık•~"' iJ' 
hale gelmek, hatta torunla- hiyette oldugunu, yser• 

ki · l ... a ,,.-
rından av ırt edilmemek isti- dıkları ipli erı "kal•'1 

f br• ·.I 
yorlar. Yani hem kuvvet, Bakırköy bez a 110 p•1:, 
h ·· il k k k t · ı · ~ · · ve bllO iıJJ' em guze ı azanma a- ıma ettıgını ·0e 

teo>1 

lebindedirler. sanın ibtiyac~nı. iştir· .0e 
"Sonra devlet hi'Zmetlerin- geleceö-ini bıldırın · oıerl ~ 

b d'" oıesı d re 
de eskiıniş ve ihtiyarlamış Fiatlerin uş d e e , 
b. k d 1 ı · tif a e rl•' ır ço ev et memur arı vaziyetten ıs tiicc• ~ 

müracaat ederek tedavi edil- ihtikara sapan b' 9JıPJIJ' 
t d ır 

mek istiyorlar. Bunların ço- da icab eden e bit 
ğu kafaca gene oldukları üzerdir. · tef e 
h ld d f·atlerı ,~ 

a e mesaiye evam ıçın Yai\ında 1
• 1'•'''0 1ıı•' 

lazım gelen hayatiyeti kay- edecek yeni ~ırah•' da 
betmişlerdir. çıkacak' fabrık ktir• ti 

"Erkeklerle kadınların 140 men tatmin edileceJ...tılP 
Bu ferelerin verdikleri za- sene yaşamamaları için se- 8 JP 

rarJarda milyonlara varıyor- hep yoktur. Kadınlar, erkek- KarıStOI daıJlj 
muş! Ahmedabad kedileri lerden daha rahat ve daha • fa P 

anlaşılan vazifelerini suiisti- tabii bir tarzda yaşadıkları için bır ı ••J t 
mal eden mahliikattandır!. için bu kadar yaşamağa •• d •• dıJ e ife 

------ namzettirler. ol ur soıeyısı'.,8•~' 
Yeni• "Tetkiklerime göre her İnegöl - S ğırtısı'çtUlj)O 

hayvan, tanı yetişmesi ıçın mahallesinden b';,likte ıeriO' 

Defterdar 
geçirdiği müddetin yedi mis- ·ıe "'IS J~ 

taş karısı ı •·eO o.d '" 
lini yaşamaktadır. · derı~ t• o 

Ş h "İnsan takriben yirmi se- tarlasına gı ~· tıt•f' 
e rimiz defterdarlığına geçen Sak•P "de 
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tayin edilmiş olan Maliye nede yetişir. Buuun yedi mis- d ka ı ·ş e o· iki kar eş · 5teıll1 ıo 
Vekaleti tahsilat müdürü lini yaşamas' lazım geliyor. elinden alınak bı. bııo' 0~e· 
Nazif, evelki gün İzmir'e Kadınlar, erkeklerden fazla Bektaş bit~a ı bll.,1111 ,-,.r 
gelmiş ve dünden itibaren bu hayvaniyet haline yakın· saade etıneıPış, aeııt•t•,,,,of 
yeni yazifesine başlamıştır. dırlar. . "k' kardeş v c;tdil -"'' 
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Yarım saatlık isbrapsız srıunr:t~eı yaralay•P y•"'ı''Jit• 
lamak insanlar için çok bü- bir ameliyat neticesinde ya- ·ııer . e'f'Y 

k b. d · 1 k d 15 lerdir. ı<atı .,.rı'ld''f yü ır gayret ersı o a· 
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pılan aşılama bir a ına ...... 
caktır. • sene kazandırıyor." ve Adliyeye 


