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Tahra bey~ kahvedeki Hazre
t·· şşeyhı görünce bunda bi:r 

iş va ! dedi 
Fakir, evvela ortaya geti

rilen üzeri çivili masaya yü
zü koyun yattı. Üzerine be~ 
yüz kilo sıldetinde bir taş 
konulmuştu. Fakir bu ağır 
kütlenin altında bili hareket, 
iki dakika kadar kaldı. Ha
zurun dehşetle kendisini 
seyrediyorlardı. Muayyen da
kika hulul eder etmez, üze
rinden taş kaldırıldı ve Tavar 
Arayın, hiçbirşey olmamış 

gibi müsterihane çivili ma
sayı herek ayağa kalktığı 

görüldü. 

ı sında günün birinde her 
hangi bir sahsa tesadüf et
mek ihtimalinden neş'et edi
yordu. Netekim çok geçnıe· 
den bu umitleri tahakkak 
etti. 

Bundan mada Tahra be
yin şakirtlerinden Cemi nam 
müstegarile bir fakir daha 
türemiştir. Aslan ltalyan olan 
bu adam, ustasından daha 
usta çıkmış ve Tahra beyin 
Amerikaya gideceğini duyar 
duvruaz ondan evvel da~ra
narak Amerikanın yolunu 
thtmuştur. 

Cemi Amerikada lüzumu 
kadar muvaffak olamamışsa 

da ilk partıde epeyice para 
kazanmağa muvaffak olmuş· 
tur. Tahra beyin şöhretini 

işiden Amerikalılar Cimiyi 
Tahra bey zannederek bu 
sahtekarın temsillerine fev
kalade rağbet etmişlerdir. 

Tahra beyin şimdi ,,e ile 
meşğul olduğuna gelince : 
Mumaileyh, geçen hafta 
içinde Cenevreye gitmiş ve 
burada "Elhamra,, gazino· 
sunda, tecrübeler yapmışlar. 

Cemiyeti Akvam aza ve 
mensubiyeti akşamları l ahra 

· beyin tecrübeleı inde bir çok 
defalar hazır bulunmuşlardır. 
Tahra, Cenevrede bir müd· 
det kaldıktan sonra tekrar 
Paı::ise avdet etmiştir. 

Tahra· bey buradan Mısıra 
gitti. Mısır başla başına bir 
a le.mdi, orada Fellahlar ma
halJesinde bir handa oturma
ğa başladı. 

Bu sayede aşağ1 tabakaya 
mensub a damlarla münasi
betfni iJerilettit iyordu. Tahra
nın bu sınıf halk ile temas 
etmek ist mesi bunlar 

Tahranın yatıb kalktığı 

han vaktile Hindistan ve Çin 
tarikile Mısıra giren kervan
larin uğrağı olan bir yerdi. 
Geniş bir taşlığın etrafına 
sıralanmış birkaç yüz odadan 
mürekkep olan bu kervansa
raym kapısı önündeki ufak 
oda Tahra bayin işgali altın
da idi. Geceleri, handa ya
tıyor ve gündüzleri ayağına 

üşenmeden şe rin her tara
fı nı dolaşarak tecessüsünü 
tetmine uğraşıyordu. 

Odasının önunde büyiik 
bir kahvehane vardı, bütün 
han triyakileri orada topla
nırlardı. Tahra bey de bun
ların arasına katılmıştı. Geç 
vakit bana döndüğü zaman 
doğruca kahvehaneye girer, 
okkalı bir alaturka kahve 
ısmarlar ve gece yarılarına 

kadar orada vakit geçirirdi 
Bir gece Tahra bey, saat 

onbire doğru hana döndü. 
Kahvee mutad f~vkinde bir 
kalabalık vardı. Adeta, içe
ride oturacak yer kalmamıştı. 
Kahveci çırağını yanına ça
ğırarak, yarım yamalak öğ-
rendiği birkaç kelimelik 
Arabcasiyle sordu: 

( Arkası var) 

13,000 göçmen 
Memleketimize iki ay için

de 13,000 göçmen geJecek
rır. 

Bunların 9,000 Kostence-
den, 3,7110 Ü Varnadan, 330 
ü Burgazdan getirilecekler· 
dir. Göçmenlerin nakli için 
lazım gelen vapurları kira
lamak üzere deniz ticareti 
müdürlüğü tarafından bir 
münakasa açılmıştır. Naklı

yata sarfedilecek para 50 
bin lirayı bulacağı tahmin 
ediliyor. 

Nakliyata 22 ağustosta 

başlanacaktır. 

Bir 
Geced O cinayet 

····-~ l{orku Ve Heyecan Ronıanı 
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Boğaz boğaza bir rnücadele nnıhakkaktır 
Smit meslekdaşının bu hali torda bir bozukluk husule 

üzerine metralyözü bıraktı gelmiş demek oluyordu. 
vodlana yapışarak otomobili Otomolinin hareket imkanı 
sür'atla ileri sürmeğe karar olmadığını gören Smit tekrar 
verdi ve durmakta bir fayda mitralyözle ateşe başladı. 
yol! tu. Olsa, olsa kendisi de Bu sırada uzaktan yeni 
bir veya bir koç kurşun yi- polis kuvvetlerinin gelmekte 
yecekti. Haydudlar otomobili olduğunu bild ren polis oto-
kurşun yağmuruna tuttular; mobillerinin gürültüleri du-
fakat polis o omobiH zirhh yuldu, Raklif'in polislerinden 
idi. Bunun ıçin kurşunlar birisi v~ziyetin vehametini 
iceri girmiyordu. Fakat oto- takdir ederek telefonla yar-
mobil hareket etmedi. Mo- dım istemişti. Beş kuvvetli 

Ağlama dört u n ke biri Aslan biri · Jarı ilk hava Posta' 
b•f· 

İlk defa muntazılP ıeııet Maymun biri de Domuz olsun! 
kostaları kuran pı,~~tidit• 
Kolumbiya cuınhurı)' .. 

01
• 

Papasın bağını sel basmiş, 
üıfimler çamurlanmış ve çü
rümüş, papas bundan müte
essir olarak ağlarken uyuku
ya dalmış, rüyasında Allaha 
görmüş, Cenabuhak papasa 
şu emri vermiş: 

- Ağlama, bağını yaşat
mak için dört kurban kes. 
Biri aslan, biri maymun, biri 

MİZAH 
Yeni usulde aşk ilanı 

Erkek - Lui Sezar bir 
işe başlamazdan evvel benim 
f'ibi evvela ne suretle hare
ket edeceğini tayin ederdi. 

Kız - Pekala, eğer Sezar 
benimle yalnız kaJsa idi ne 
suretle hareket ederdi ? 

Aile sevğ·isi 
Hakim Beraet etmek 

için bir başka sözünüz varını 
Suçlu - Avukatımın aile

vi durumunu göz önüne al
manızı rica ederim. 

Hakim - Neden ? 
- Çünkü eğer beraet 

edersem o elli lira alacak, 
mahküm olursan eli boş ka
lacaktır. 

Bankanın iyisi 
Genç kadın - Ben para· 

ları ipotek bankasından çek
tim. Kredi bankasına verdim. 

- - Neden orası daha mı 

sağlamdır? 
Kadın - Sağlam değil 

fakat kasadaki kız çok güzel. 

---·.ınr.ır----

Habeş İmpara-' 
toriçesi de 
Londraya 

geliyo 
Habeşistan imparatoriçe· 

sinin yakında Londraya gel
mesi beklenilmekted·r. Ne
caşile ailesinin Londra ci
varında ikamet etmeleri muh
temeldir. Söylendiğine göre 
N ecaşi, daimi surette İngil · 
terede yerleşmeği asla dü
şünmemektedir. Zira vaka
yiin günün birinde memleke· 
tine dönmesine mütaade e· 
deceği ümidini terketmemiş
tir. Hali hazırda Bathda kür 
yapmakta olan Necaşi, yarın 
Londraya dönecek ve öğle 
yemeğini Habeşistanın Lond
ra elçisi Martinle birlikte 
yiyecektir. 

ve zırhlı polis otomobili daha 
haydudların merkezini sardı. 
Hepside mitralyözlü idi. 

Bu mitralyözlerin cehen
nemı ateşleri karşı ında 

şimdi h ydutlar pençereden 
baş gösteremiyorlardı. Ve 
haydutlar adam akıllı kapa
na kısmıştılar. 

*** 
Birden bütün pençereler 

kapandı; Smit büyük bir ih
tiyatla otomobilden indi; 
yardıma gelen polis kuvvet
lerinin şefi Kinsi: 

- Sir Smit, ne ya palım 
şimdi? Evin içine şiddetle 

ateş etmekte devam edelim 
mi? Diye sordu. 

- Tabii. Şiddetli ateşten 
sonra içeri fireceğiz ve "bo-

domuz biri de koyun olacak. 
Bunl,rın kanlarını bağına 
saç ondan sonra korkma!. 

Papas uyanınca bu emri 
yapmış bundan sondan sonra 
bağında yaptığı şerayit oğul
larının bazıları Aslan gibi 
aldırıcı, bazıları Maymun gibi 
şen ve şatır, baziları Domuz 
gibi tembel ve bazı'arı da 
koyun gibi halim selim ol-

ı muşlar. 

Binaenaleyh bugünkü bağ· 
larında aşılarının papasın 

bağından aldığına şüphe yok
tur. Çünkü görülüyor ki şa
raphn sarhoşluk dört nevi 
oluyor. 
Adamına göre insan ya 

Aslanlaşıyor, ya Kovunlaşı
yor, yahudda Maymunlaşıyor! 

Yugoslavyada Garib Bir Vak'a 

Bir kadın berber dükkanında 
birdenbire erk k oldu ! .. 

Saraybosnada 16 yaşında 
Zehra berber dükkanına gi
rerek demiştir ki: 

~lerse de, Zehranın ısrarı 
üzerine kalfalardan biri kızı 
sandalyaya oturtarak saçla-

- Rica ederim, beni as- rını tamamen traşetmek su· 
kerler gibi bir tıraş ediniz, retile kesmiştir. 
çünkü ben kendimde bir Zehra sandalyadan kal-
başkaltk duyuyorum. Binae- kınca üstündeki kadın elbi-
naleyh erkeğe benzemek selerini çıkarak evvelce gey-

istiyoı um. diği ince er~ ek elbiselerile 
Berber ve kalfaları bu kalmıştır. 

sözü hayretle dinlemiş; halta Zehra erkek adını Enver 
latife olarak telakki etmiş- olarak ilin etmiştir. 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Bir adam ka- Kuşlarla 
rısını döve 

döve öldürdü 
Mudurnu - Uzunöz kö

yünden Durmuş ile karısı 

Mücadele 
Amerikada Faron adı ve

rilen ve ziraata çok muzır 

olan bir takım kuşlar bu 
sene mahsulata büyük zarar 
vermişlerdir. Bu kuşlar çe-

d pııJ 

18 haziran 1919 a ıo'' 
kala tını tayyare ile y~P etİO 
ğa başladı. Bu cumbur~Y deO 
büyük şehirl~ri birbirler~~9e1' 
çok uzak ve çok yıı t•f 
tepelerde ol~uğund•~iliğio: 
yare münakalatı ~en b•liıı' 
den zaruri bir ihtıyaÇ 
almıştı. 

••• 
Afrika 

'k a t•f 
lngiltereden Afrı ay 1111· 

. 'd b' yolcu , yare ıle gı en ır 

zıyor: ad•" 
P 

. or 
Londradan arıse, t e' 

Brendiziye rahat seyab•00r• 
diliyor. lskenderiyede~ :ii0de 
Nil'n mavi suları us oıı'~ 

··n s 
uçuyoruz. Altı gu · .. de· .. ıerıv 
Afrika toprakları u ~·"' 
yiz. Mal akala geliY.0~ııt· pott 
leri arı kovanı gıb•: .;ıc•~ 
gün cehennem gibNib&Yet 
ormanları aşıyoruz. 'k pW 
lngiliz Sudanı .ve Ra~ diY''' 
ka kabilesinin yaşadıgı 

1 
ğıııtP 

Orası uyku bastı: piıt' 
mikrop yatağıdır. fak• aıel· 
kalılar dünyanın eP 

1 
g eli 

. vücut 11, , , 
en mütenasıp s· pııı . . l ır .,. 
kuvvetlı ınsan arı. k jÇI" 

kalı sürüsiinü koru7~ • b0' 
ellerile, silahsız as a:oğılşıJf 
cum eder, aslanla 
ve aslanı öldürür! ... 

kirgeler gibi sürü halinde •** 
muş sopa ile karasını döv- bir ağaç üzerine konmakta İlk va purhır "'' 
Ayşe kavga etmişler, Dur-

müş ve kadının vücudu mos· ve ağ;oçta sağlam bir meyva . buharlı V 
mor kesilmiştir, Ayşe bu bırak.rıamaktadırlar. İogilterede ılk . fsoıi" 

Amerikalılar bu kuşlarla pur J 812 de işledı. ustnJJ' 
dayaktan iflah olmamış, bir mevcud vasıtalarla mücadele Comete,, idi. Clyde 1c11ıJI' 
kaç gün sonra ölrnüştür. Ya- edehmemişlerh. 1~e ... bkuşlbara de işliyordu. İlk vkau~:~dıJ t' 
Pılao muayenede Ayşenin ma sus ze ır ı gaz om a- 1826 da d' k v panyası 51ıı 

Yedigv i dayagw ın tesiri ile öl- ları ullanmaga başlamışlar- F 1 İ il tere ar• if 
dır. ransay a og urll 

düğü anlaşılmiş, Durmuş ya- Bu b b 1 1 b' b' bu kumpanyanın vaP deııi~' om a ar " ır şe ır oŞ 

kalanmış, hakkında takibata civarında bir günde 31,000 ledi. llk vapur Ma ti!. ~~ 
başlanmıştır. kuş öldürülmüştür. ni yirmi saatte !;~~~ ~ 
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~i '' Zı gal ,, Parkelerı 
C•1 Jı11ııŞ• 
[•] En nıodern ve en son sistenı usulle furunlannıış ve kurutıı . tıfl 
f!j içinde haşar<lt yaşatcnaz, şeklini katiyen değiştirn1cz, çok oı 
f•l nıiiddet en n1odcrn konforu tenıin eder r 
~~ EVL R

0

N°ZİN TABANLARINI f 
(} Zıngal Parkelerin'detı 

1 

r•l 
[+;ı Y A P T 1 R ı N 1 Z 6 
[+J SATIŞ YERİ : Hilal Kereste fabrikası Keresteciler Telefon '3
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• ")iiıııO 
ğaz boğaza bir mücadele 
muhakkaktır. Fakat galebe 
biz tarafta kalacaktır; çünkü 
biz daha kalabalık bulunu-
yoru1!. 

Kinsi şiddetli bir düdük 
çaldı, otomobillerden polisler 
dişarı fırladılar; Snıit taban

cası elinde olduğu halde 
ka ıya kapıya doğru yörüdu. 
Pol.slerde kendisini takib 
dttiler. Fakat kapıyı açacağı 
sırada buinuna bir koku 
geldi, ve: 

- Geriye diye bağırdı. 
Bu emir tam vaktinde 

verildi; çünkü biraz sonra 
büyük bir felaket mukak idi. 

Birden korkunç bir infilak 
oldu, şiddetli bir ziya göz
leri kör eder gibi göründü; 

büyük ve kirgir bina, sanki 
şeytani bir el ile temellerin
den sökülüyormuş gibi sal-
landı. ' 

Polisler yolun beri tarafına 
fırlamıştılar. Bereket ki bu
rada yol çok genişti. Bu 20 
metreye yaklaşan genişlik 

sayesinde büyük bir felaket
teu kurtuldular. 

İkinci bir infilaktan sonra 
bina bir daha sarsıldı ve 
yıkıldı. 

*** 
İlk hayret ve şaşkınlık 

geçtikten sonra Smit, müdür 
muavinlerinden Kuinsiye: 

- Binanın enkazı arasın
dan haydudların cesetlerini 
bulalım. Haydi çobuk! kaz
sınlar, adaletin pençesine 

düşmekten .ıse 0 ıdır 
ettiler. Dedı. . • ,.e 

·ııı J' ~ 

M .. d.. pıuavı . , ıeoı ı.j~ 
u ur . 1Jer • t•P 

emir üzerıoe dill' tlS 
d }<eJJ '"''" adamlarına . 8 

• di· fbt1115ııı~ 
etmelerini bıldır · ıı' id'' 

be)erı bıJ' ...ı 
binanın bara ıııec ~ı"" 

·h · at t• t girdiler. 1 tıy bit fıılc' 
Ç.. k'" b'ınanııı ot 11~' un u ,. ,. c1urılY ıı'' 
dıvarları hala sı d• 

k kıl019 JI 
ani olara Y1 1ıı" 
temeldi. y•~ıJJ i~ 

ele J'5o ı' 
BinanlD P po 1 'f \1 

durmakta olan devtilıt'' r 
otomobiller ele , e el~ 

1 dı rı" eı' rap olmuş ar . . uıe fıtj ., 
1 f 'I" k sesıar• .,,o b' 
n • a J's d• 

k • 'l'k bir pO 
1 ftlSI ışı ı . etr• 

daha gelınış, o:sışt•· ~,t) 
k h ık toplan ,,,ıı 

ÇO 8 ( f\fP 
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ı\r , n ve aa u e er. ~Rtlri~ı!l~~~f~E~8a~~Btxt811~ 
ab turunu Yağcılar sokak No. ıı 

AM Doktor . 

''l.Şevki Uğur 
' l)~thiJi hastalıklar ınütehassısı 
'-bt~•ııuı Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 
~ '- ••at d ... :rnza kadar ve öğleden sonra birden 
'-t,!tteleri dahi muayene ve tedavi eder. 

I ~..:h•nt11i : Beyler sokağı bay Memduhun labrotus •nda 36 numaralı muayenehanesinda. 

~~· karaciğer, kan hastalıklan kan5':ıhk, zayiflik, 
kları, mide, barsak ve böbrek hastalıkları ] 

' ıçenler bilir 
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Fakir ve'!kimsesiz9 çocuklar11 
için oarasız sünnet 

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

Her hafta salı günleri sabahtan akşama 
kadar Keçecilerde üç katlı yeni binada No. 
122 de kain diplomalı sünnetçi ŞEMSETTIN 
HAKGÖREN umum fakir ve kimsesiz ço
cuklardan para almadan sünnet yapacaktır. 
Arzu edenler fırsatı kaçırmasınlar. 1-15 

KORDON 
Rakısı 

pek yakında 
CIK YOR 

BÜTÜN TÜRKİYE HALKI 

Alameti farikası FlL BAŞI resminden ibaret olan 

"Türk çamaşır çividi" 
ni kulJanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamatırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamqır
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL· 
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileıtirir ve uzun 
müddet nescilerini mubafa eder. 

1 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedih 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaıır çividi ,. 
suyun dicine çökmez bo ıa kuvveti piyasada ıatılan dipr 

Büyük tü bü 15 kuruş ECNEBİ MARKALI ve İSiMLi çividlerden binkat hacla 

M D S F •d b iyidir. Ayni zamanda "Türk çamaşır çividi" hediyelidir. 
• epO • eri eczacı aŞI Senede iki defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He· 

Ş I• FA ECZANE S t diyeleri almak için çividin sarılı olan klğıdlarından 10 
dane getirmek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 

~*:k:t~:t:t~:t:t:t!~:t:t:t~)t~ ~'4 Her türlü malümat ve hediyeler depomuzdan verilmekte Ye 
tC ~ toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

~ D O K T O R ~ 9 Eylôl Baharat Deposu 

i 
A K J T Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

• em& Onay ·\ ediniz. Bütün Türkiye kadınlarının kullandığı yalnız, yalnız 
Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ~ işte : 

i hastalıklar mütehassısı » "Türk çamacır çivididir" 
Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak baıın- ~ ·- 223IE2 • ~ • 'I!!!!!!._ 

da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )i. ~~t!l~~~~ = akşam saat 6 ya kadar bastaJannı kabul eder. ,.. ~ 
tC Müracaat eden hastalara yapıJması lazımgeleıı sair ~ ~ v ç-.. D •kk t 
tC tahlilit ve mikroskopik ~~ayeneJeri ile veremli hasta· tl ~; 'W azarı l a e 
+c lara yapılmasına cevaz goruleu Pnomotoraks muayene- & ~ . 
tC sinde muntazaman yapılar. Telefon: 4115 ~ . • • • 
te~~~~~~~!:W:m~~~~~~ ~ lzmır 6 ncı Arsıulusal Fuvanna ıştırak ı 

u E R Z I ~ edecek reklam sever pavyon sahiplerine: 
. a Pavyonunuzun Boya, yazı, Resim, Dekoruyon Ye • 

~Aehmet z kı· ~ Ele~tirik işlerini temiz, ve u~uz bir ~e~ilde yapbrmak. J Y J ~ 9 ti aynı zamanda menfaabnızı gozetmck ıstiyorsanız: • 
. fi BALCILARDA NO: 1 2 1 de BOYA TiCARET 8 

l . , _ _ .. Kemeraltında Hükümet karş.sında numara ~4: fi E'"Jlı~OE NiYAZi OZA~ ve arkadqlanna J&tfen 8 
~''t - L1 • b" d be · l t ti müracaat edersiniz ... TELEFON 3855 1 l\i~i cııç ır yer e şu sı yo { ·ur ~ 

'tire~ hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 4lılı•ılı6ılbıılı:~ılıat666ıılııiAAA:ıaAAdldıılı•ıılııılb• ~ZS~[tSt!J~EE a __ 
-L_ -'"te korunmasını temin edecek ancak !~ R D k t•• l 
\i~l K b d e·ıı essam - e ora or rr 1 \~ , a a avı ve ı ur V d . A l r 

"rıdır. a n...a rı tama ~ 
---- 41 1 ı.... 41 Istanbul ve Münib Güzel Sanatlar Akademilerinden 

"'qO)a • k ı mezun muallim ve Dekorasyon mutabasıısı • 
~ rını yepyeni yapma 1 Fuarda Yaptıracağınız t; 1 

\.'\.... • t• ) ~ PAVVON iNŞAATI it ! 
~~ ..... in ıs ıyen er 1 DEKORASYON ,•, 
\' bat tı_ı Gltenınıel!ıurette ak6rd ettirmek ve onları PLAN - RESİM 't!f , 

· l ' •ok k' · · ı b n. 9 ~ ~"-ıab nıa J ııtıyen er mat aamıze muracaat 41 ve bilumum teıis:>.. kabul eder • 
'f, ~'":::·~."relen kıymetli bir san'atklr rekllm • ADRES - «f'UAR» PAVYON 48 ! 

: 3SG
3 

ıçın yabz (175) kurut alacaktır. t( ~ 

.............. t ............. . 
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·ık incir geldi 
Bugün borsada mera
simle piyasa açılacak 

İlk mahsul incir piyasası 
bugün Borsada açılacaktır. 

Bu sene incir piyasası 

üzüm piyasasına tekaddüm 
ediyor. Bu münasibetle borsa 
sarayı dünden itibaren boy· 
raklarla süslenmiştir. incir 
hanları ve imalethaneleri ha
ztr bir hale getirilmiştir. 

Dün akşam ilk incir mah
sulünden bir marşandiz ile 
İzmire 62 vagon içinde ola
rak 4670 çuval incir gelmiş
tir. Bu incirler Alsancalda 
istasyon depolarında tartıl
mış ve gect: sabaha kadar 
tahliye ile meşğul oluı:ımuş
tur. Bu sabah süslenmiş 

arabalarla incirler tüccarların 
dopolarına kaldırılacaktır. 

Saat onda Borsada topla
nacak olan ihracatçılar ara
larında görüşerek incir pi ya· 
sasını açacak lardır. 

Bu sene incir rekoltesi ge
çen senenin aynı gibidir. 
Onun için bütün incir mah
sulünün iyi fiatlerle satıla

cağı umulmaktadır. 

Dün akşam Ôdemiş'ten 
de bir vagonda 22 çuval 
yeni mahsuı ilk iııcir lzmire 
ğetiriJmiştir. 

Donanma şere
fi11e ziyafet 
Limanımızda bulunan kah

raman donar:mamızın değerli 
kumanda heyeti şerefine, 
şehı im izde bulunan büyük 
rütbeli zabitlerin de iştirakile 
dün gece Şehir gazinosunda 
bir ziyafet verilmiştir. Ziya
fet geç vakte kadar devam 
etmiştir. 

Ista balda ölüleri gösterib 
para çe en er ya al ndı 
İstanbul 18 - Şshrimizde ettirmiş olan bazı kimseleri meydana çıkarılmıştır. 

şimdiye kadar misli görül- sağ iken ölmüş gibi göste· Doktor Asaf ile 12 kişi 
memiş şekilde dolandırıcılık rerek para çekmişlerdir. Ya- tevkif edilmişlerdir. Müddei-

b. b k d pılan tahkikat neticesinde umumı'lı' k tahkı'kata devam 
yapan ır şe e e mey ana bu şebekede doktorlar, avu-
çıkarılmıştır. katlar ve hükumet tabible- etmektedir. Suçluların muha-

Bunlar ünyon sigorta şir- rinin de dahil bulunduğu kemelerine derh l başlana· 
ketine hayatlarını .sigorta ve büyük rol oynadıkları caktır. 

oooccooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooaoo 

Yahud· A ah mücadelesi alev- Moskova sui-
le yor 9 Yahudi öldürüldü kastçılarının 

Kudüs 18 - Bugün bir 
müsademe daha olmuş 3 kişi 
ölmüş 6 kişi de yaralanmış
tır. ikinci bir taarruzda iki 
hasta bakıcı yaralanmıştır. 

Yafada cenub meydanında 
bir Arab kadını maktul bu-
Junmuştur. 

Paris 18 - TelA.vivde 
Ara blar tarafınd öldürülen 2 
hasta bakıcı Yahudinin inti· 
karnını alınak maksadile 
bütün Yahudiler Arablara 

hücum etmek istemişlerse 
de buna muvaffak olamamış
lardır. 

Kudüs, 18 - Tedhiş 
hareketleri her tarafta de
vam etmektedir. Erks'den Tel-

Aviv'e giden bir trene Arab · 
lar bomba atmışlardır. Bom
ba son vagonlara dümüş 9 
kişi ölmüş 16 kişi yaralan
mışhr. Bunların hemen hep
si de Yahudi'dir. 

=:::ı -----------

Demiryollarında yeniden 
büyük tenzilat yauılacak 

İstanbul 18 - Devle Demiryollar üzerinde en aşağı onar 

kişilik gruplar halinde seyahat edecekler için·, yeniden ten
zilatlı bir tarife tatbik edilecektir. Bu gibi gruplar için bir 

kişiye tatbik edilen tenzilattan başka ayrıca yüzde elli ten
lat yapılacaktır. 

Beş lira için : Çanakkalede 
• k. k. • b. b. • 1 t 1 • -
ı ı ışı ır ırı- e sız 

ni bıçakladı istasyonu 
Taşköprü - Germenç pa

zarında bir kavga olmuş, üç 
kişi birbirini bıçaklamışlar· 

dır. Kavga edenler kasta
monunun Kuşkara köyünden-

Londrada çıkan (Maclıes

ter Gurdian) gazetesi yazı

yor: Ankaradan alınan bir 
Reuter telgrafına göre Ça-

muhakemesi 
buv,ün 

Moskova, 18 - Stalin a
leyhine tertip olunan suikast
le alakadar, b;rğok yüksek 
şahsiyetler vardır. Gazeteler 
Stalin 'i himaye edecek mil-
yonlarca kimsenin mevcut 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Suikastçilerin en ağır ce-
zalarla tecziye edilecekleri 
ve bazı gaıetelerin kapatı-

lacağı söyleniyor, muhakeme 
yarı (Bugün) başlayacaktır. 

Dil Kurultayı 
Açılıyor 

İstanbul 17 (Özel) - Dil 
kurultayı önümüzdeki Pazar
tesi günü açılacaktır. Kurul
taya iştirak edecek olan 
İngiliz ve Fransız profesör· 
leri dün sabah geldiler. ____ _., ......... -

Dört defa 
Devrialenı, faJ,at ... 

asansörle ! 
Bundlln beş altı ay evvel 

Amerikada grevler mevsimi 
idi. N evyorkta sütçülerin Erkek Muallim 

Me tehi 
Balıkesir'e 

ka dırılacak 
1 dir. Köylülerden Halil ile ye
ğeni Mehmet kebapçı dük-

nakkalede Balkanların en 

kuvvetli istasyonu olacak ce

sim bir telsiz istasyonu inşa 

edilecektir. Bu, eskiden as

kerleştirilmemiş olan bölge
de her hangi bir ani ihiya-

grevini şoförler takib etmişti. 
Bu iki grev Amerika istatik
çilerini haftalarca yormuş, 
bu yüzden bilmem şu kadar 
zarar, şu kadar mese!e çık
mış... diye uğraşıp durmuş
lardır. 

lzmir Erkek Muallim mek-
tebi, Kültür bakanlığınca 

Balıkesir'e kaldırılmıştır. 
Mektebin 150 talebesi ve 
25 muallimi vardır. Erkek 
muallim mektebi binası, Er
kek lısesi ittihaz edilecek· 
tir. Yangın yerindeki Erkek 
lisesi binası, yalnız Yatılı 

lis talebesine tahsis oluna
caktır. 

Ha ·kevinde 
• 

merası 
lstanbulda Dolmabahçe sa

rayında aç})acak olan Dil 
kurultayı münasebetile bu 
pazartesi günü saat 13 de 
Izmir Halkevinde büyük bir 
tören yapılacaktu·. Törene 
bütün lzmirliler davetlidirler. 

Bisik et 
Koşusu 

Pazar günü Tire yolunda 
yapılması kararlaştırılan ko
şular Bursalı misafirlerim zin 
geç gelmesi dolayısiyle yapı
lamamıştır. 

Bunun için bisiklet koşusu 
Perşembe günü sabahı saat 
6 da yapılacaktır. Koşu 30 
kilo metrodur. 

kanında karınlarını doyurur
ken dükkana A Ji isminde 

biri girmiş ve onlardan borç· 
ları olan beş lirayı istemiş-

tir. Halil ile Ali de bu pa
rayı ödemek istememişlerdir. 
Bu yüzden aralarında kavga 
çıkmış, iş bıçağa dayanmış. 
Ali Halili kohmdan, Meh
med de Aliyi üç yerinden 
yaralamıştır. Halilin yaraları 
ağırdır. Kastamonu hastaha
nesıne kaldırılmıştır. . ····-.. --

ıldız ••• 
b"n ı·r ya 

' s tı mı • 
Son zamanlarda Fredı Bar

telmı isimnde küçük bir yıldız 
" David Kokerkiyeld ,, i bi
tıncı derecede ibda etmiş 

ve çok •büyük bir muvaffa
kiyet kazanmıştır. 

Bu çocuk üzerinde ve et
rafında tetkikatta bulunan 
bir Amerika gazetesi, bu 
çocuğun henüz beş yaşında 

iken çok fakir bulunan ailesi 
tarafınd n halalarından biri
sıne .. 000 liraya mukabil 
satıldığını meydana çıkar

mışhr. 

Halası bu çocuğu bilhassa 

:cı karşılamak üzere Türk 

1 
hükumeti tarafından alınan 

tedbirlerden birisidir. 
1 Bu masrafa tekabül etmek 

üzere büyük millet meclisi 
hususi bir kredi temin ede-

cektir ki her kredi, Boğaz
lar ve Çanakkaleniniu yeni-

den tahkimine ayrılmış bu
lunan fevkalade finansal tah-

sisata dahil edilecektir. ---·-
Dü 2eceki 

•• 
eureş er 

Demirspor klübuyle Yavuz 
güreşçileri arasında dün ge

ce Halkevinde yapılan güreş 
müsabakalarında he iki ta· 

raf berabere kalmıştır. 

bir san'atkar o!arak yetiştir
meğe çalışmış, muvaffak ta 
of muştu! 

Çocuğun fevkalade şöhreti 
üzerine ebeveyni halası aley-

hine bir dava açmışlar, ço
cuğun kendilerine teslimmi 
istemişlerdır; fakat mahkeme 
bu talebi reddetmiotir. 

Fakat, Nevyorkun meşhur 
asansöder grevini hatırlıyor 
musonuz bilmem ? 

Pek htırınızda kalmış olsa 
gerek. Sanki ne olacak? A
sansörün grevinden ne çıka
cak? Bunu bb: biraz güç 
tahmin edebiliriz. Çünkü Çlz
mird işli yen bir buçuk asan· 
sör var. Birisi malum K ;. ra
taş asansörü, yarımı da şı

marık zenginlerden ._birisinin 
iki üç katlı evinde ve her 
zama11 işlemiyen asansör. 

Fakat Amerikada ve gre
vin olduğu yer o),.n Nevyork 
ta VB'liyet böyle değildir. 

Müdhiş ve akıllara hayret 
veren bir hal! 

Bakınız: 
Nevy ... rkta 19062 asansör 

vardır; bunlar iki kattan .... 
80 kata kadar işliyen muaz
zam asansörlerdirl Bunlar bir 
günde 93,500 mil mesafeyi 
enib çıkarlar buna, hususi 
evlerde çalışan 2000 asansö
rün katettiği enib çıkma 
mesafesi dahil değildir! 

Bu asansörlerin ne kadar 
müşhiş bir mesafe katettik
leri ve devri alemin bunların 
yanında bir biç kaldığı aşi
kardır. 

FıLOZOFUN KÖŞESi : 

H ARASINDA ! ·' 

Sitma sal~nına karŞ~ ! ' ;,ııı 
Esnayi seyahatta tesadüf lak ve karaci~erı te;e t•~ 

ettim köylerde gizli sıtma edince birdenbıre re" 
denilen müthiş bir salgın eder. .. ··ııcii dedaf 
var. Malum ya bu sıtma üç Bu fennen uçu . bit 
nevidir. ( Tripiko ) denilen görülen fakat giıhtuıı•o ~ 
en azılı nevi ki bu birdenbire mandan farksız bU Jl b r 
arazını gösterir. Günde bir sıtma diğerlerİP~e d•~ 
iki nöbet getirir, zangır zan- kara cigeri dalaga~rs•~ 
gır titretir. Bunun çaresi çok mideye mideyi b:,rışt~ 
müşkül. birdenbire bir t jçl~ 

Bir taraftan müshil, mavi kırk derece barare yetJJrt 
gözünüz dünyayı 11orııı ,, 

beyaz devlet kinini diğer ta- arı ıt •pO' bembeyaz, saps ti ı 
raftan soğuklamadan vikaye, başlarsınız. Harare

1 
tıJl 

süt, yoğurt, haftalarca isti- k . . ) aoıe 
me ıçın ame .. iiÇ J 

rahat, güneşten kaçmak, alır sınız üç gun tfır 
rüzgardan korunmak her ha· sırt üstü yatar~ı~ıZ· 81ırt' 
bayiğidin karı değil. Böyle düşmedikçe kınıbit rı: 
iş üstünde sergide, açıkta Küçük titre~e. su sı 
çoluk çocuk çardak altında eseri görmezsınıZ· kat eP ~ 
velhasıl çok zor, çok müş- ların en abdalı f 8 yır1' 
kül. Mevsimler de çok sıcak. nazıdır. Ben sı~rJJ.• 1'•n1 

İkinci nevi de keza birin- öyle diğerleri gıbı k etli' 
cisden farksız gibidir. Bunun çık pta sizinle cwer· 
da adı (Ter~ayana) denilen Pusuda fırsat be . def 

• ıP ~ 
birinci gibi her gün her saat Ekseri uyku ıÇ. 5ır• 
nöbet getirmesse· de bu da ı gyı da bır ~ ar, yapaca p.ğıt. A 

yapışkan mı kapışkan. Bir bir terleme... ·çtildeı· 
gün bırakır iki gün bırakır, iştahsız, yeyip bıaııt•'' 
üçüncü gün bütün şiddetle lez:zdsiz vücud ıaşı~ 
hamle eder. Hasta iyileştim hasıl sırnaşık :u fştd 
zannederken yine kırk dere- bir nevi sıt[118 ır· p.o' 
ce hararet içinde kıvranır. uçuncü oevi sıt[11Bd·r. Ç 
Y 'd l' de 1 

• enı en haydi yetağa. da salgın .ha ın .. bıJ ~ 
Bunun da çaresi, eskisi çocuk her kö•·lu bıJgUD 

gibi sıcaklık gelir gelmez kurunik sıtmanın ~ 
hemen bir müshil, nöbet ge- ridir. . ktörliiğt'ı0 
çince devlet kinini, istirahat Sıhhiye !ı~e 51bbi1: 
süt, yoğurt, ayran en son bilhassa kuçuk "c•del 

oıU 1e 
sade bir çorba, devamlı ki- memurlarının faali'le 1 
nin stajı, çok dikkatlı ve bütün kuv~etle Jarıod•· 1 
temiz yapılmak şartile kinin mesini dag baŞ 0d&' 

' k ltJarı r 
şiringası ve sair tedabiri )arda çarda a 1'ad• 1 
f . r anına ııı• ennıye ... hastaların Y b ıuo ~~ 

Gelelim üçüncüsüne bu acil tedbirlerd~u u bast•ııı' 
sıtma mikrobu kör ve sağ,,, ve halkımızın 1'0 roJJ G 

çok ehemmiyetsiz.. Fakat sıkı bir surette 
1 • fO 

nöbet ve sair araz filan gös- tavsiye ey erıZ· f!OSO ' 
terdiği için yavaş yavaş ka- ı şark Er ~~' 
na kamilen hakim o'ur Da- HIDA y 

OOOO<XA>OOOOoOOOOoo • bi' 
ispanya ihtilali 3 yaşınd~ aı 

- Baş tarafı 1 incide - CUk ö)dıJ,!',b'll \ 
lar. yapılan hücumlarla hü- r· . f urall "lıJ 4 

kiimet taraftarlarına telefat • ırenın Iil og. jll ı 
d . k d A~ k de oturan Had 5al1b b' ver ırme te ir. si uvvet- . haile e t• 

ler müteaddit köprülerle yol- aynı ma z-y•'/1 ., 

lan tahrip eylt:mişlerdir. şındaki oğlu 
1

,,d•".1~til 
k . le başı .. ~ . .ı 

İHTİLAL Mİ ÇIK Ti ? urşun1Y .. u~tur· ·1ııı11· 
Carselon 18 - Madrid yarak öJddul~01,.ye \1er;J~ 

1 k tularak a ıy... 1f"'J I' ıü fımetine karşı bir ihtilal ,. 

hareketi çıktığı haber veril- por tef•fe 
mektedir. ast• of : 
Yedek subay B ,rıJaıı•~eŞ~ • al' 5por. e 
yetışece e Ankara, .fVe1'Jle:;~i~ 

"' tının Maarı faııds t ı ça 1 ıyor !anması etra ~e~ 
1 - Yedek subay yetişe- başlanmıştJr~aıuoıJ"bıJ ~ 

cek hizmetlilerden 331 do- Spor kur 
0

, 8 (( ,.-rL 
ğumlu ve bunlarla muamele bağ lanınası • hısliPde,, 
görenler ve daha evvelki kongre s0

" mun t cıao 
d v 1 l d 1 h gv ı toplan 1 ı'" ogum u ar an o upta mu - ı 

telif sebeblerle gerı kalmış olacaktır. ıııuııll" ,ı 
deniz sınıfından gayri sınıf- Spor tcu~:de de 11ıı',~ 
lara ayrılmış olanlerdan yal- lışması ~nhor ı<urll~&e1 \ 
nız askeri tam ehliyetnamesi Vekaletı sp drchıı>.,11•'1 

O 
di surette / eıı "~ ~ 

olanlsr 1 Eyliil 936 tarihinde r te geç ııııJ 1. 
yedek subay okulu komutan- Faa •re biye ıJ bife 11' 

kaletı ter .• e te'
1 
.. 1 ' 

lıgv ı hazu Jık kıt'asında bulun- or • .. o •• 
lüğüı sp.,.. iiJ11P t!ı~ 

mak üzere s avkedileceklerin- müdürliigu bır,ı 
den 25 Ağustos 936 gününde esi ıeb 

tır. 5eıı tı .~t 
hüviyet cüzdanı ( nufus tes- Bu ders elitel' ·ııe '~i~ 
keresi) ve tam askeri ehli- itibaren Ol t<Jiil'ıerı de e e 
yetle i beraberlerinde olduğu nin spor ıııus•~f ;&ııf o' 
halde şubeye müracaatları. etmelerine .,,••''. ~ t1 

2 - Tam vaktinde yedek h kliipte ifİ b'' ri"'" er . dech etle fi 
subay okulu komutanlığa tensıp e e bt'I ·ıs>•l' 
kıf asında bulunmıyanlar hak- kfüp idar k içtı 

(ara 
kında kanunt muameleninin azası 0 ktit· 

rak edece 
tatbik olunacağı ilin olunur. 


