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30 Ağustos zafer bayramı kişinin bavretle seyrettikleri 
dün yurdun her tarafında fevkalade uçuşlar yapmıılar~ 
çoşkuk bir şekilde kutlulan· dır. 
mıştır. Dün gece bütün. lzmir 

Şehrimizde de bu büyük baştan başa nor içinde idi. 
bayramı layık olduğu ehem- Her taraf elektrikle avdıa-
miyelle kutlulıımak için daha )atılmış, bayraklarla aüalea-
evvelki günden itibaren ter- ıdşti. Dün gece kıılalarda 

~ ...................... ~~~s-r-ır~ 
tibat alınmıştı. Dün sabah toplanan kıt'alar tarafından 

Zafer ve Kurtuluş bayramı ~ 
Atatürkün heykeli önünde müştereken muazzam bir fe-
büyük tören yapılmıştır. M us- ner alayı yapılmıştır. 
tahkem Mevki kumandanlığı Alay konaktau hareket 

s Türküz B saat 8,40 da Vali, süesai etmiş, kordonu takib ederek 

memurin, belediye ve teş k- b"t• t v F h · b" so··yledı" kten sonra ordunun Atatürk meydanına gelmiı, 
za ı ı as egmen a rı ır burada tezahürat yapılmıf, 

kül mensublarının tebrikle· nutuk !Öyliyerek baş kuman- büyük g çid resmi başlamış-
rini kabul etmiştir. danlık meydan mubcsrebesi- tır. D un kahraman tayyare- dönüşte lsmetpaşa bulvarı, 

''••rk d 1 1\, en ağ arı kanlı fırtına ~ 
l\,,~ldı; baykuşlar matem hırsına ~ 

Dünkü heyecanlı törün nin tarihçesini anlatmıştır. Jerimi de havada sürekli su· Mezarlık başı, Kemer altı cad-
esnasında ordunun en g~nç ı Diğer batibler de nutuklar rette uçuşlar ve on binlerce desiui takib etmiştir. 

() kaçlar inerken Türkün sırtına n 
'1iu •ra günleri görenler kimdi? ~ 

ete cesaret verenler kimdi? ~ ......................................................................................... ~ .................. .. 
Başvekilimiz ı Loit Corç ' ARB BÜTÜN ŞİDDETİYLE l,,iht ~ 

1\,
11 

• en süzülen alkanlar vardı. U 
'r11,dıçen canavar sultanlar vardı ~ 
() k lltı her yerinde volkanlar vardı ~ e panayır 
'> ıtıl at · - .. k' d ? ~ Başvekilimizin yarın şeh-<.uJ.1 eşı soouren ım ı 

Qıdan ölmeyip, öldür en kimdi? ~ rimize gelmeleri mukarrerdir. 
S Sayın Bbaşvekilimiz pa 
'>'it,, t nayırı açaçaklardır. Pana-
c.uılh ~ tacını deviren biziz ~ C ""et b yırın küşad merasimi saat 
'" 

1 İr nura çeviren biziz 17,30 da yapılacakhr. Pana-
~IGıtaÇe~iıenlere, can veren biziz ~ yırdaki bütün hazırlıklar 
lijııler dınJernedik, korku bilmedık ~ ikmal edilmiştir. 
I Ce kuvvete biz yenilmedik ~ Dün ak am Ankaradan 
"~"il ~ gelen iki trenle binlerce yol-
~'dı~ı Sakarya, Tumlupınarda ~ cu ve İstanbuldan gelen 
1 ~tk ~r kalmadı erkekten arda n posta ile de yüzlerce yolcu 
~t,tıı. Öyle çalış k 1 d d j şehrimize gelmiştir, daha 
I\~· 'Irk ır a ınca ar a ~ şimdiden oteller dolmak 
""lQ •nlattı b" b.. .. k-Y•y h ' ız ne uyu uz üzeredir. 1 

•yrete düşüren Türküz ~ A k •• 
~.. A. F. Tugseven ij 0 ara tUCCar-

•• .. ••••.. • ......... ~l11;;:1::11~:a::t;:a 

\. ~İY Asi BİR ı\IESELE ları da gelecek 
~ )~t~- - Ankara 29 (A.A) - Bazı 
~\t.! Jtu N h••kA _ gazetelerin Ankara tüccarla-
l 'ltıd sya orveç U U rının lzmir panayırına iştirak 
'-"'-ti ~n Troçkinin hudud ~~:1::k~:~ ... ;,:~kındaki ha· 
'""'' tı ed·ı • • • t• ~-~~ 3o ı mesıııı ıs ıyor 
''~l>t"'t ~ . ~oyyet beynelmilel kaideler oyma-

• '"lıi e Çıaı Nor- dığı bildirilmektedir. 
it.~, ~llQd •tıa bir nota T ethişci v ~ suikastcıların 
""'~ ~'•i~~·. •on suı- dost bir devlet toprctğında 

\ Q\ •dıre eden oturmasının milletler cemiyeti ,_ili 'it 
. \.;\ St,ı·llı•kta olan kaidelerinede uyğun olmadığı 
~ İ gld~i \'e Sov- anlatılmakta Norveç hükfı· 

" 'ltQı ._ metinin bundan sonra Troç· 
\t '°ltt e. iıte-
't ~ ' 'le T kiyi kendi topraklarında otur-

~. Çt, t roveç- maktan mcnnedeceg" ini nmid ..,,..._ o '-tu 
~ '"tç d tunun edilmektedir. [ Bu husustaki 
' b._ ottlusrunu ıon haberler son duyumlar-

lıareketiıı dadır. ] 

Ele 
Fevkalade o]arak 

YARIN 

Panayır nüs
hası halinde 

çıkıyor 
İçinde çok cazib resimler 

ve yazılar bulacaksınız. Bek
leyiniz. 

Almanyaya DEVAM IEDİYOR 
eidiyor 2000 kişi daha kurşuna dizildi! 

Roma 30 - İbtlalciler tar:fından yakalanan :.000 komü
nist daha korşuna dizilmiştir. 

- -. 
Londra 30 (A.A) - Bay 

Loit Corç Çarşamba •günü · 
Almanyaya gidecektir. 

Jauon - us 
münasibatı 
Tokyo 30 (A.A) - Başba

kan Hristo imparatoru ziya
ret ederek kabinenin yeni 
siyaseti ve Sangtu hid'sesi 
hakkında izahal vermiştir. 

Harbiye bahriye ve hariciye 
bakanları da bu mesele hak
kında müzekerede buluna
caklardır. 

Burgo 30 - Muhtelif ihtilalci kolları Guadala ayi kuşat
mışlan v ycnı mevziler elde etmişlerdir. Hükumetcilerden 
bazı gruplar ihtilalciler tarafına geçmişlerdir. 

İrunda şiddetli bir muharebe devam etmekte, ber:iki 
tarafta kendi muvaffakiyetlerine dair haberler vermektedirler. --

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~--~~~oooo--~~--~--~--

Araba öteki sokaktan 
2eç~mez mi? 

abramanlar maballes\nin 87 ici adasının beşinci soka· 
ğında oturan bir karimiz diyor ki: 

Belediyemiz dördüncü sokağı çok muntazam bir hale 
koydu. Bizim sokağın da ayni şekilde muntazam bir hale 
konması İcab, derken, her nedense olduğu gibi btraktı. 

Basmahaneden Darağacına ve Puntaya giden yük araba
ları muntazam sokaktan gE-çecekleri yerde dize kadar toz 
olan bizim sokaktan geçmektedirler. Bizim sokak bu ara
balar yüzünden daimi surette bir touz dumanı içindedir. 
Pençere açamıyoruz, nefes alamıyoruz, te.niz ne bir lokma 
yemek ne de bir bardak su içebiliyoruz. 

Belediyemizden rica ediyoruz. Emretsinde şu ardı arası 
kesilmiyen arabalar dördüncü sokaktan geçsin bi:ı de biraz 
rahat nefes alalım .. Bizi bu şekil vaz'yetten ~ urtarmalıdır. 

Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
21 imza ile Vezir Osmanağa suları 

mektubtan sonra bahsedeceğiz. 

W7U 2'1' 

hakkında aldıiımız 
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Yamanlar kızı 1 

Aşk ve Macera Romanı 
-4- Yazan: EROL TEKiN 

Ercümend ,renç [kızın yanına 
yavaşça oturdu 

Bu sessizliği kamp yakın
ların gelen çakalların acı 
acı uluması bozuyor. 

Ercümend yatağanda belki 
sekizinci defa döndü. Göz
lerini bir türlü kapayamıyor· 
du. Nihayet kalktı. Geyindi. 
Biraz bol hava alabilmek için 
Paşa çeşmesine kadaı gide· 
cekti. 

Knranhk yollar önünde 
uzayıp gidiyordu. Bunların 
üzerine yatan çamlar onları 
bir 1'at daha zifiri karauhğa 
boğuyordu. · 

Dalmıştı. Bir elinde fener 
diğer eli cebinde önüne ba
karak ilerliyordu: 

- Eıcümend ... Ercümend. 
Ba ını sür'atle kald1rdı. 

Kendisini bu vakit kim ça
ğırabilirdi. Çakal ulumaları 
arasına ismi bir daha karıştı: 

- Ercümend .... Ercümend. 
Genç adam etrafına ba

kındı. Otobüslerin, kamyon
ların durduğu yerdeydi. Bun
ların karşısına bir çadır ku
rulmuş ve ses oradan gel
m ıti. 

Fenerini yaktı. Kısa bir 
ziya araştırmasından sonra 
onu ... Ev~t Nermini çadırının 
önüne oturmcş, fenerden 
kamaşan gkzlerini kapayarak 
k~ndi ini çağırdığanı gprdü. 

Birkaç dakikahk tertddüd. 
Nihayd genç kıza doğru git
ti. 

Nermin onun eUerini ya· 
kaladı:• 

- Ercümend ... Ercümeod. 
Sesi titreyardu: 
- Sizi geçerken gördüm .. 

O kadar sevindim ki ... 
- Niçin ayumayorsunuz?. 
- Korkuyorum .. 
- Kimden?, 
- Çakallardan .. 
- Onlar insana yakla~-

mazlar. AsıJ bizden korkarlar. 
- DoçrıJ .. Fakat bilmem ... 

Onların ulumaları beni ür
pertiyor. 

- Hakhsm ... Çok pis hay
vanlar .. 

Yerinden kımıldandı. Gi· 
deceğini zanneden genç kız 
sür'atle atıldı; 

- Gidiyormusunuz?. 
- Evet .. 
- Gitmeyin gitmeyin .. Bu· 

rada kahn . Beraber oturur, 
konuşuruz. 

Sesi biraz durgunlaştı: 

Bir 
Gecede 

- Bilmem seni rahatsız 
ediyormuyum 

- Hayır ne münasebet .. 
Zaten ben de uyuyamamış
tım, 

- Qhf. Öyleyse ne güzel .• 
Ercümend genç kızın ya· 

nına yavaşça oturdu. Nermin 
eUerini dizleri üzerinde bağ
lamıştı: 

- Su,mP.ym dedi. Birşey 
söyleyin .. 

Ercümend derin bir nefes 
aldı. Genç kızm vücudundrn 
yayılc:.n taze, sıcak bir hava 
bü ün benliğini yakıyor, di· 
mağını durduran hafif bir 
nergis kokusu rubunda çıl
gın arzuları yaratıyordu; 

Anlatacak hiçbir şeyim 
yok .. 

Ya bugi:nltü pokerde
ki haliniz?. 

( Arkası var) 

Yusuf Riza 
Okulu 

Eski Darülirfan 
Memleketimizin en eski 

bir hususi okuludur. Ana ve 
İlk kısımları havidir. Ana 
kısmı 4, 5, 6 yaş ndaki ço
"ukları kabul eder. Okul, 
en yeni usullerle çocukları 

hayata ve Orta okul tabsi· 
line hazırlar .. 

Fransızca dili ilk kısmın 
ikinci ınıfmdan başlar. 

Her iki kısma öğrenci 
kaydına 1 Eylül tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : saat 
dokuzdan onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi, No. 76, 
Telefon : 2914 

cinayet; 
•••• 

Korku ''e Heyecan Romanı .., 

- 37 -
Zebani suratlı adam polis müdürüne dönerek: 

- Fakat mi.isademe henüz Zebani suratlı herif polis 
nihayet bulmadı. Size getir- müdürüne dönerek: 
diğimiz bu zat, bizi murada - Ya? Dedi. Bizi takip 
muhasara etmiş o] n kuvvet- edecek kadar kendinde cür· 
lerle alakadar değildir, bu et buldun ha? Smit sen de 
zat burny kendisi gelmiştir. bu z. R. de ölüme mahkum-
Hem de 15 numaralı mer· sunuz, öleceksiniz. 
kezimiı.io gizli yolundan .... Bu sırada küçük bir kapı 
Dedi. açıl ı ve içeriye talaşlı bir 

- Ne dedin? berhava el· halde bir haydud gir,U. Bu 
tığiniı , rkeıj gizli tJlun• adam Skolandy rdm efk" 
d mı? rindeu Cim MoJk i sr tir· 

E ut. mişti. 

( 

Garib bir 
cemiyet 

Şimdi Amerikay hic et 
hemen imkansızdır. Bilhassa 
birleşik Amerika şimdiki 

nüfusunun dört mislini besle
meğe müktedir olduğu halde 

yeniden muhacir kabul et· 
mekte pek nazlı davranmak· 
tadır. Halbuki geçen asırda 

Amerikaya muh ceret kadar 

kolay bir şey yoktu. Her 
kim isterse hatta hapishane 
kaçağı bile olsa bu garibe· 
ler diyarında kendisine yer 
bulabilirdi. 

Geçen asırdc1 Amerikaya 
hicret etmiş olaoların pek 
çoğu zengin olmuşlar ve 
bunlar ar sınd milyonerler· 
de yeti~miştir. Amerikaya 

gidemiyerek yerlerinde kal
mış olanlar da hiç umma
dıkları ı manlarda biiyük 

miraslara konmuşlardır. Me· 
seli, Fransanın veya İspan· 
yanan bir köyünde fakir bir 

kimseyi bir noter arar, ona 
üç, be sual sorar ve neti
cede: 

Amcanız ( Y ahud bii· 
yük dedeniz J falanın en 
son varisi sizsiniz. Şimdi 

~ize on milyon f.rnoğın 

temlik mukabelesini yapaca
ğım l derdi. 

O zamand nberi herke~in 
gözü açıldı; heı kes unudul
muş amca, dayı veya dede· 

Jeıin mirasın1 noter vasıta
siyle b r klıyor, kendisi arıyor! 
Fakcıt hu arama biraz baha-
lıy" rr oh yor, 

lşt nun için Romanya-

da bi cewıyet teş ~ kül et· 
miştir. Bu cemiyet, Romar J 

dan vaktile Amerikaya gide 
rek zengin olanların iamleıiı i 
ve bunlaıın Romanyadab.i 
varjı»leri i orayıp bulacaktır. 

Baıırgin züğürlediği va· 
tik eski defterleri yoklar der 
ler ya.. işte bu da ona ben· 
zer birşey 1 

Zebani suratlı haydut bunu 
görünce, hayduda: 

- Bravo ! Dedi. Herifi 
buraya kadar getirmeğe mu
vafak- oldun! 

Cim Molke hayduda kin 
ve hiddetle bakarak : 

- Beni buraya getirdin, 
hain katil. Beni de arkadaş
Deven, Kramer ve Elsgurs 
gibi öldürmek üzere buraya 
getırdin. Geçen akşamın 

otuz do uı cinayeti yet· 
miyoroıuş gibi siz. şimdi bizi 
Ortad n k ldırmak isti· 
yorı,uc. maksadın yalnız imi 
mak, önUnde işlerine mani 
olacak hiçbir kuvvet bırak· 
m m ktndır. sen özünün 
eri değil in, Jngil.tcreyi, bi· 
ıim • rdımımıı ol adan 
k din idur tmek i tiyor .. 

l ) 

:İngiliz koooera 
tif çisi geliyor 

Ege mıntakasından mü· 
him miktarda kuru üzüm 
mübayaası için lngiltere· 
den bir kooperatif namına 

lzmire gönderihqiş olan koo 
peratif umumi katibi Istaa· 
bula gelmiştir. Bu zatın ya-

kında şehrimize geleceği ve 
piyasa vaziyetini tetkik e-

deceğ~, ayni zamanda ln
giltereye ihraç etmek üzere 

kuru üzüm mübabaası için 
alakadarlarla görüşeceği ha
ber alanmıştır. 

Deniz yolları 

Sefiller Filmi 
Moskovadaki Mosfilm Stüd

yolarında Victor Hugo'nun 
meşhur Sefiller romanından 
mülhem "Gzvroş,, filminin 
vücuda getirilmesine başlan· 
mıştır. 

Bu ıesli filimde, Sefiller 
romanının çok enteresan 
tiplerinden ihtilalci halk ço
cuğu 11Gavroş11 un hayatı 
canlandırılmaktadır. 

Fransa hükuıneti ka
dınların sigaşa içme
lerini hoş görmüyor 

31 Atu.to• 00-
, DUNYADA 
~Neler oluyor 

~ı imzası _ 
Geçen ay, meşbur"s~ 

- t 
yıldızı ıRoland Kolaı•0 

imzasını taklid ederek b•0 

kaim dolandırmak •ti~~ 
ler çoktur. Ronald -K~ 
bı.ı işin önüne geçmek o·~· 
yeni bir çare buldu. 0 

imza kullanıyor: Biri çek~~ 
biri imza meraklılar!,. d 
samimi ahbapları bırı 

konturatorlar için. 

Portekizin nüfusu .. 
· · ol l"panyada birbirlerıP1 

Fransada gerçi herhangi 
bir kadın sokakta cigara 
içerken görülürse, polis g • 
dip de kendisine bir ihtarda 

müdür- bulunmaz amma, buna rağ-işletm 

lüğünde : 

düre dursunlar, koaışus 
P .. t k' . .. f her seP or e ızın nu usu pe 
artıyor, hem de nasıl, se 

1 - Bu sene Arsıulusal 
lzmir fuarını ziyaret etmek 
istiyenlere kolaylık olmak 

üzere lstanbuldan 31 Ağus· 
tos 936 Pazartesi günü kal· 
karak 1 Eylul 936 Salı günü 

lzmire gelece,k olan lzmir 
vapuru fuarın açık bulundu· 

gu müddefçe İzmirde kala 
cak ve ziyaretçılerin ik .. me· 
tine tahsi olunarak yatak 
ve y mekleri temin olunaca
ğı gibi vapu u gcca ve gün
düz doğrudan doğr uya kara 
ile irtibatı şatlar vasıta ile 
temin olunacaktı ı . . 

2 - 30 Ağuston 936 P zar 
guuu lstanbuldan hmire ı 
gelt cek olan Karadeniz va· 
puru fuar münas~b· tile ve l 

bi,. ddaya mah u~ olma' 
ÜZl!re lzmirde üç gün kal
dıktan son a 3 Eylfı 936 
Perşembe gü ü aat 16 da 
I lfanbula hareket edecektir. 

men hükümet kadınların ci-
gara etmelerini hoş görmü
yormuş. Bunu nereden mi 
anladık, bakın size söyleyi· 
vereyım: 

Elimize geçenlerde Fransız 
hükumetinin bir güıurük ta
mimi geçti Bu tamimde tü
tünden ve cigaradan bahse· 
di ldiği zaman yal nız erl<ek
lerin memleke te yirmi~er ci· 
gara sokabilece1d uini kay· 
detmekle ve kadınlardan 

bahsetmeme ktc: dir. 

Üzerinde yirmi dnne ciga· 
ra yakalanan bır kadın için 
zabıt veraka ı tu l mak iste 
mı) en l İ• , ümrük me nuı u, 

cıga "' "dan almış v~ 
(1 ad Ç ni İ yen bı r c 

v "Hududu gc 
çın c:yc lc cı d d bun ları muha 
faza ~di 17. 11 sonra baya ı• 

verı ı !ıi ız,, d ş 

\ · li ıı sul.tt 
G cçt n s\.ne ou mev ı od 

bır muh udis P ıi .. b t.ı d ı 

80,000 ... Yakında bu raka 
yüz bini bulacak. bıJ 

Portekiz ve adalarının 
- k"" - f dı· ... ;ıyodrı gun u nu usu ye ..... P 

dur. Son elli sene ıç .
1 b. ~ 

Portekiz Brezilyaya _ır t84 
yon muhacir gönder~·· rııetr 
da Porteldzdk kılo d 
başına 45 k işi düşüY0~ı.ı· 
bugün yüz ldşi düşüY0 '1 , 1 ,.., 1· JO"I l ı aş etnıe , ,ıtcq 

· 1C ına, votka 1çn 
rekor la rı 1 un 11 

Berlın Olim'p'y. d °F cıs 
ruÜnbseb~t İ) le bır !itıle 
gaz t~si B cı hn mü -= nb b' 
ile a lakudar olnı 1Y 0

1 ıe i 
rckorıa rda n bah .. t.t oı c ı~ 

F K;;rC " 
Pt!~ t \.dt ı er Ç d• k1 

n inde b r ht:r br.ı bt:Ş t 
tr ş 

k .s d" do1'ı z ödaıııı 
m şt ı• . ı 

.. e l 
8 1. h .. , ba go aP''' 

Yl ı nı ~ek ı. san ı )' d • Y ~· 
- lSI 

a ~ ı.. u r h.ı ııııştı · 
0 

ıÇ 

nı au ı ı t saatte 31 P p ı.ı 
d .ıt dlJ 

mı~ v h r P P"' ı ll~ 
3 - Vapurda yatmak ve 

yemek yiuıek istıyenler bu 

1 ycsine tek ıf cttı : u vor' Je 
gr a m t utun bulun ;. 5ırı" kıfıS O J 

baptak; şer aiti öğrenmek 

için denizyolları işletmesi 

lzmir acent lığına ve duvar 
ilanlarına müracaat eyleme· 
leri ilin olunur. 1-3 

sun. Halbuki biz sana bu 
kadar yardım ettik! şeytani 
bir tedbirle, z-ebirli ve uyuş· 
turucu maddeler aleyhine 
çalışanların en nüfularını bir 
cemiyet halinde topladın, 
maksadlannı, ne suretle 
çalışacaklarını tamamen öğ
rendin; müsmir bir şekilde 
faaliyet kararını verdiklari 
gün hepsini de bir akşam 
içinde esrarengiz surette 
katlettirdin. 

Bu otuz kişi, hakikatte 
senin muhaliflerin idi. Sen 
bunları öldürtmek için uyuş
turucu maddelerden kaza· 
nanlar1n yardımını lemin 
ettin, adamların senide bör 
le sanıyorlar. F kat !enin 
yüı;Undeki ma k yi çıkarınca 
kim olduğunu anlıy caklardır. 

( Arkası •ar ) 

S e!n n~hriu n sula r ına 

rtmk vereyim, nehri istedi
ğiniz renklere boyayayım, 

Paris belediyesi bu tek-
lifi malayutak buldu, bu 
kulak asmadı. 

19.>7 de Pariste 
bir sergi açıhyör 

tekliı gene ortaya 
belediye kabul etti. 

büyük 
ya, bu 
çıktı ve 

1937 de Sen nehri alaimi 
semanın yedi rengine boya· 
nacakmış!. 

8ır An t:ı ık an kod e 
bütün bir kıta bı wu 

11
, ıcıcl 

bir g rub tarafladaP ·çili~~ 
b' Sbat J ~I 

kesiımeden ır . f'{alb" 1 
okunulub bitirilaı•I· ·,.iıJ 6 

ası ır 
bu kıtabın ok~nlJJ ıJJUf ~ıf 
saat lazım g~lıY?' irı(le '( 

Stenikovskı ıslJ'I ot1'' 1 

Polonyalı bir kilo " tut'"~ 
. . tu f 

mek içmek ı~ıo de 5oı> ~' 
bahsi bitirmiş ıse tb 1' 

k n k• dumuuu yudar e 
l\!sinden ölmüştür· 

8 Şidiye,.kadar~lzmirde görişüemiş 

1 S i R K ! •rP''r 
J(UltiJ 

lzmir arsıulunl 6 ıncı fuarı münasebetil~)< 
ta bütün dünyaca tanınmış bOYU • 

Klukefsi Sirk• 
Fuarın Ki~k;f ~i itiSi;~i 6o00 i' 

Hususi tr?nle Köstenceye ve orada~ ,eıttit· 
hususi bir TürK vupurile lı.mire ge ~ te 

Klukefsi Sir1'~.ı ,;.~~~ 
40 büyük vapurdan ibaret olup 10~.1 1sJsı> ,01ıı' 

vahşi havvan, 4 tan beheri 12 tonlu 1 ! 1ı11f' 
)anlar, ayılar, maymunlar vesair vab§I 
mürekkeptir. 



'.Amlkaa leal) 

~· f3ugü~ 
ı,. ~işe oCil<öfU, 
r>eya .Kanyak. .... FAK 

AHİ • 

Tel. TOR 
2573 

J ~esiade Mnli Kütü~hane aineması 
.... J>---al 

31 \ ! f' •• 

• • 
KUPON sı zı 

m n &$! 

NUNU 
~~w~~fifi~~~t!lt!lU~ri~ESSB8Sm 

~ TAYYARE sineması TE\i~f N a 
-tt BUGÜN ı" P..X' 
·~ Birinci büyük proğram 
~ 
~ Dinarlı - Cim Londos • 

~ ~fet b BUGÜN 
~ l 'Ytarnı ve sinemamızın 936-37 mevsimi ilk açıl-

Bakteri olog ve bulası k salgı 
hastalıklar mütehassısı 

~ d ı m ~ E Arasın aki heyecanı maç B 
Ayrıce iki şaheser filim m 

~ b 'llUt'· .rnası şerefine büyük program 

jdıt~k~tdıg.·u; .. ızın ir halkının büyük sabırsızlık ve heyecanla 
1~ı kaıh Urkün şehametini tarihe altın karflerle yaz

tarnan lık diyarı Montrö zaferinden evel ve sonra 

~~ç •• ~. A A K L E >ı 
...... y

0
'1. u hadi,at filmi - Çanakka lede yapılan merasim 

B smab ne ist syonu karşısınd ki ibek kak ba n-
da 30 sayılı ev ve muayenehane ind abah saat 8 den 
akşam sant 6 ya kad r bastnlarını kab J eder. 

Müracaat eden bastal ... ra ya ı ması 1 mgei o sair 
fa.blilat ve mikroskopik muayeneleri ile vere H hasta
lara yapılmasm cevaz görülen P omotor k muayene-
sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

1 - p!~!~. ~.:~e~!.!,1ı Eı• 
Maks Derly ve Conchita Montenegro B 

2 - Güldüren gözler 1 
küçüklerin sevdikleri altı yaşındaki yıldızın • ~hedik arsıul usal film mü sa bakasında biriociliği~ &!:~)C~:x~:~:~~,'J~l.11::~~ :>]~~~"-e)l;:y: ~ 

\:Adak A1L ktsıitttş a ~ 
Ghırley Temple {Şirley Templ) 1 

~ çok nefis bir filmi • 
~ • FIATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 8 
~~~E~~t!l ~ .. * • • ı~~~[;1~~Emmszmmmm 

P· Pauıa vessety Reji Vim Forst >t Zengı·n kı.ŞeSl• 
S~"•I ıatıar: 30, ~H), 50, t>O kuruştur )t 

~ t llr: 3 - >+ 
~~b~·~ · ~· 7. akşamları 9,15 de Cumartesi tenzilatlı )+ 
~~~ ve Pazar günü umuma 1 de başlar >+ 

,.. ... ~~ ~ ff~ J:~~~~:\C~~rc 

E Z 

~~~ ehmet ki 
f!~:\ it 

ij?a Hükümet karş .. sında numara 24 
ıç bir yerde şubesi yoktur 

Türk l-Iava Kur111nu 
• 
• a On 

Zeng in olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

ve h em de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak-

sitle bilet sablır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Ke eraltı karakol ittisalinde 

ZENGiN KIŞESI 

Doktor~ ----
M. Şevki Uğur 

Dahili hastalıklar nıütehassısı 
Almanyanan Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalannı 

her sabah saat d .. k uza kadar ve öğleden sonra birden 
itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memdubun labrotu· 
varı karşısında 36 numarah muayenehanesinda. 

[ Akciğer, karaciğer, kan basbslıkları kansızlık, ıayiflik, 
kalb hastahkluı, mide, barsak ve bCSbrek hutalıklan J 

- - . ~ ------ -- ... 

-

• ..: • 



arasında işliyecek olan hava 
postaları ıçın Halkapınar 

meydanında hazırlanan bava 
istasyonu inşaati bitmek üze· 
redir. istasyonun açılma tö
reni 9 eylfıl kurtuluş bayra· 
mı g.inü yapılacaktır. O gün· 
den sonra Ankara·İstanbul 
ve fzmir arasında muntazam 
bava p~staları işlemeğe baş· 
Jıyacaktır. 

Yemekten 
Zehirlenen 
itfaiye neferlerinden Ha

san Enver adında biri Cu
martesi akşamı evinden ge· 
tirdiği yemeği yirken birden
bire sancıbnmış, yemeği ye
memiş kedilere dgkmüştür. 
Hasan .Biraz sonuı yemeği 
yiyen kediler de kıvrandık-
larını görünce derhal telefo
na sarılarak doktor çağıra

rak kurtulmuştur. 

Yeni Maliye 
teşkilatı 

Yeni Maliye teşkilitının 
tatbikine, bir Eylülden itiba
ren başlanacağını ve defter
darlık muhasebe ;müdilrlüği· 
le varidat kadrolarının ali
kadarlara tebliğ edildiğini 
yazmıştık. 

Milli emlak müdürlüğile 
defterdarlığa merbut diğer 
ücretli memurlar kadrosu 
henüz gelmemiştir. tebliğ 
dilmiş olan kadrolara naza
ran maliyede muhasebe ve 
varidat kısımlarında epeyce 
memur kadro harici kalmak
tadır. 

Rusyada sulh 
komitesi 

Mosköva 30 (A.A) -Suov· 
yet sendikalarınm teşebbüsü 
üzerine sulh için bir hareket 
komitisi teşkil olunmu~tur. 
Komiteye sendikalar ve ko
münist gençliği, ilim apam· 
adam ları, mubarrırler dahil 
olmuştur. bir vekil sulh kon
feransında Rusyayı bu komi· 
teden ayrılan bir murahhas 
heyeti teşkil edecektir. 

(ftalkm Selt ı 

Edvard Canakkalede me-
' 

z·arları ziyaret edecek 
---~----~------------~~------~--------oo..ao--------------------------------------------------

Tarİhte ilk defa o ıırak bir lnv,iliz kralı Türk 
devlet reisini ziyaret ediyor 

lstanbul 30 (Özel) - lngil- izahat verecektir. Kral bura· 1 tedir. Bu ziyaret bir İngiliz 
tere krah Sekiz.inci Edvardı dan lstanbula gidecek ve kralının bir Türk devlet rei-
istikbal edecek olan general Atatürkün misafiri olacaktır. sini ilk ziyareti olacaktır. 
Fahreddin Salı günü iki tor· Londra 30 (A.A) _ Ha- Atina 30 (A.A) - lngil· 
lıito ile Çanakkaleye gidecek tere Kralı Sekizinci Edvard 

vas Ajansından: F ı d h k ve kralı kara sulara kadar bu gece o er en are et 
Maceste Sekizinci Edvardın · N hl' ç k karşılıyacaktır. Kral burada etmiştir. a ın ya'ı ana • 

Çanakkale mezarlıklarına Türkiye devlen reisine müla· kaleye varmadan evvel bazı 
çelenk koyacak, general Fab· ki olmak üzere Yunan•stan· 

1 
Elen adalarını ve bu meyan-

reddin tarafından kendisine dan Türkiyeye gideceği yarı da Akires adasını dolaşa-
Çanakkale harbi hakkında resmi olarak haber verilmek- caktır. 

000000000000000000004:>0CK>CIOOOOC:>OC!.OCOOıO~>C>OC<J:X<>X>O>O<J 000000000000000000!>000000000000000000 

Bir infilakta 178 amele öldü Arab 0 Yahudi 
Şanhay - Şoçen havalisinde bir infilak olmuş ve yol in· 

şaatile muşgul bulanan 178 amele kaybolmuştur İnfila, çak 
müdhiş bir taraka şeklinde vukubulmuştur. 

Rusyada yeni te\1kif at 
de~·am e ·y r 

Paris, 30 - Moskovadan son alınan haberlere göre, 
Rusya'da dahili vaziyet nazik ve tehlikelidir. Bunun için 

Muhareleri 
Kudüs 30 (A.A) - Arab 

şefleri Yahudi meselesinin 
halli için yapılan müzakere· 
Jerin iyiden iyiye ilerlemiş 
olduğunu ve grevin pek ya-
kında nihayet bulacağını söy· 
Jiyorlar. 

Troçki taraftarlığı şüphesine maruz kalanlar hakkında şid- Romanya 
detJi davranılması kararlaştırılmıştır. 

Baltık filosuna mensub bazı bahriye efrad ve zabitleri tev- ka bınesİ 
kif edilmiştir. Bir rivayete göre mareşal Tuhaçevski de zan Bükreş 30 (Özel) Ka-
ve şüphe altındadır. Ayni zamanda Lenin'in dul zevcesinin bine istifa etmiştir. Yeni 
tevkif edileceği söylenmektedir. kabinenin Tataresko tarafıo-

Orduya mensub dört miralay şüpheli hareketleri hasabile dan teşkil edileceği söylen-
tevkif edilmiştir. Keza Kareli eyaletinde, Finlandiya hudud- mektedir. Yeni kabinede 
larında sabık hükumet komiserlerinden Arşipoçef ve ban Titülesko'nun bulunacağı ha-
taraftarları tevkif edilmiştir. Bunlar da bir iftirak hareketi oeri ıyi karşılanmıştır. I 
hazırlamakla mazoundurlar. -= --
ja pon yada bir ta yfonda 379 Gr.~a Garbon.~n 

kişi öldü goz yaşı mu-
Tokyo 30 (A..A) - Son tayfonda 379 kişi _ölmüş 45 kişi zeye kondu 

yaralanmıştır. 88 kişi kakbolmuştur: Bu taffon 30 seneden
beri hiç görülmemiştir. 

-----------------·· --------~ 
Eskişehirde bir haydutluk 

vak'ası 
__ _..'\Jliır---

Za va]Jı bir adamın evine girdiler ve 
parasına tanıaen öldürdüler 

Eskişehir - İşıklar mahal- mın girdiğini görüp bağnş· 
lesinde bir cinayet olmuş, maya başlamışlardır. 

Samit İsminde bir köfteci Pençereden giren adam· 
öldürülmüş, karısı Hanife de lardan biri derhal köfteci 

Los Anjelosta bir sinema ' 
müzesi vardır. Orada büyük 
yıldızların hayatlarına ait; 
eşya ve hatır~lar hıfzedilir. 
Son zamanlarda da bir şi· 
şer İn içinde Greta Garbo· 
nun bir tek katre kö7. ya
şmı koymuşlardır. Şişenin 
üzerine konan bir etiket 
şu malumatı vermektedir: 
"Bu gözyaşı film çevrilirken 

mahqus akıtılmamıştır, haki-

? t dayaktan yara bere iç.inde Samidin üzerine hücum ede-

t1 bırakılmıştır. Hanifenin an· rck göğsline bir bıçak sap · 

ki bir gözyaşıdır ve Greta 
Garbo rejisörün inadı yüzün· 
den hırçınlaşarak bu gözya
şını akıtmıştır.,, 

• t~ lattığma göre Samidin dişin- lamış, diğeri de kadını döv-

ı den tırnağından artuarak meğe başlamıştır. Kadın bir 1 Eylülde 
Ne lacak? 
Panayır açılacak ve t 

~ KORDON rakısı piyasaya ~., 
i, çıkacak. ~ 
• • ~~ ...... fiti1=-...,.~ ~~ ~~ 

İstanbul Şehir 
T 0

yatrosu 
1 Eylul 1936 lzmir Fuarın

da Oper t temsillerine baş
lıyor. 

BI. INCi GECE OPERET 

Deli dolu 
3 Perde 

MÜZiK, BALE 
FİATLAR: Numaralı yer· 

ler 100, Birinci mevki 75, 
ikinci mevki 50, ÜçüncU 
mevki 30 kuruıtur. 
BİLETLER: Saat 16 dan 

sonra Elbamrada satılır . 

biriktirdiği on bir beşibirli· 

ği varmış ve Samit bu para 

ile b:r iş tutm k niyetinde 
bulunuyormuş. Hadıse ak· 

şamı kafi koca uyurlarken 
odalarının pençeresi açılmış 

ikisi de korku ile uyanmış· 
lar ve pençereden ild ada· 

aralık mütecavizlerin elinden 
kurtulup kaçmış, komıuların-
dan istimdat etmiştir. Kom
şular yetişinceye kadar mü
tec1tvizler kaçmış]ardır. Köf· 
teci Samit nakledildiği has
tanede ölmüştür, katiller 
aranmakta ve tahkikat ya
pılmaktadır. 

Faşistlerle osy ı·stle karşı· 
lıklı birer cephe kuruyorlar 
İstanbul 30 (Öıel) - Orta 

Avrupada sol devletlere 
karşı yeni bir blok hazırlan· 
maktadır. Bu bloku hazırla· 
mak üzere Mussolini Berlini, 
Viyanayi ve Pcşteyi ziyaret 
edecektir. Macar hükumet 
naibi Amiral Horti, Hitlerle 
yapıtığı son görüşmelerde 
Nöyyi muahedesinin yırtıla
cağı tarihi tesbit etmiştir. 

Bulgar kralı Boris müte

nekkiren Logana gelmiştir. 

bu ada Mussolini ile görüşe· 
cektir. 

Berlin 30 (A.A) Siynsi 

mahfillerin bazıs?nda dolaşan 
rivayetlere göre M. Musso
lini eylülde Al manyaya ge. 

lerek 9J3 de Hitlerin ken • 
diaine yapbjı ziyareti iade 

İsterse ·z tec- 1 

rübe ed0 niz 
Edimburg'ta yeni bir spor 

icad olunduğunu gazeteler 
veriyorlaı: durmadan saymak 
sporu. Bir avukat 24.844 den 
ileriye gidememiş ve rekoru 
19 yaşında bir delikanlı kır
mış. 1 den 58.946 ya kadar 
saymış Bu ı üsabakayil gi-
renlerden çoğu bcıyılmış, ~ İ· 
mi histeri nöbetleri geçirmiş, 
bazıları ağlamalı olmuş, bir 
kısmının da ateşi yükselmiş. 

Ne dersiniz? 1,2,3,4, .. .. 
isterseniz bir tecrübe ediniz. 

edecektir. 
Bazı siyasi müşahitl~r Al

manya ile İtalyanın soJ dev· 
lct.ere karşı bir blok teşki-
line teşebbüs edeceklerini 
ve bu bloka Almanya, t alya 
Avusturya, Lehistan, Maca
riatan ve belki de Bulgaria· 
tanın ıir~ceklerini söyliyor· 
)ar. 

Morfinle 
Cıldıran 
' Adam 

Yazan: KARANTINALI 

-4-
.. J,. 5ası _:. 

Bundan evvelki kısımların hu a ' ye"' 
[Hasan, İzmir lisesini bitirdiktan sonra ba~ası:~ 1'r~ıo" 

çarşısındaki dükkanında çalışmağa başlıyor. Bır g 1efll"°:f": 
K ıy oca 

Palasta sarışın bir kızla tanışıyor. ızı çı gı. viode '_.k 
babasının evini terkediyor ve kızm Kordoodakı e dıt• .,.. 
siyoner oluyor. Kız çok güzeldir, çapkındır, şeytıo 
delikanlıya " Bu gece sana geleceğim!,, Diyor J. J 

- Margarit : - Dur ! DeduıJ· bir d 
- Canım.. Genyç yakışıkl~laftı· ~ 
- Yavrum beni üzme.. kanlı arabaya ya yler 
Bertak bir kahkaha daha dakika kadar birşe ... e~lf 

dalll,.. rf' 
koyverdi.. Bayğın ve bitkin nuştular .. Genç~ 1,dı· ~ • 
gö~lerle ona bakıyordum : gözlerle onu selaın l~ 

- Gel.. ba tekrar hızlandı. '·İf ,,. 
k. oD il . .K 

B ki 1 belki onu se ıı ferr e e.. lif1J ,t 
Kimi ?• lamlamıştı. Bu se k deli~ 
Geceyı lerin çoğu genç, şı ebi~ 

... d H . de eCD tJIP' 
Bekliyemiyorum.. lılar ı. epsı ioe l' 
S b Kaşke onun pef .fer 

a ret.. Bu ı.- tJt'4 
_ Margarit maz olaydım. jfrİ 

- Gidiyorum.. büt~n ~ıska~çlı~atl•~~ 
G .t benı gemırmege . rdu ... " - ı me.. vıyo dl( 

- Allaha ısmarladık.. Onu deli gibi. ~e kır•' I' 
M y 't Artık havc. ıyıcde re 

- argarı .. y ı "_.'6' 
tı. Çarşıya ugra. k. i fİF.:11 

- Margarit ... 
Sarışın kız bir yılan gibi 

kıvrılarak kapıdan sıyrılıp 

gitti.. Ben heyecan içinde 
ne yapacağımı şaşırmıştım . 
içimden önüne geçilmez bir 
kuvvet, kapıyı aç, onu ya
kala ve buraya getir .... Di· 
yordu. Fakat ne ınümkün ... 
Bu anda o kadar ~ızmışbm 
ki bütün düayayi göı üm gör
müyordu.. Derbat geyindim 
ve odamdan çıktım.. Tam 
kapıdan çıkacağım zaman 
merdivende göründü. EJleriı.i 
dudaklarına götürdü ve bana 
bir buse gönderdi... 

Ufdk defek çapkınlık ha· 
yabmda bu kadar kahbe bu 
kadar aşufte, bu kadar şey
tan bir kadmı:ı raslamamış· 
tım Bana yaklaşıyor, yakla
şıyor, beni kudurtuyor ku· 
durtuyor ve ondan sonra 
kaçıyordu .. Ancak beş met
ro mesafeden elile bir buse 
göndermekJe iktifa idiyordu. 
Bu beş metro uzaktan gön
derilen puse bile gönlümü 
yaptı .. Derhal yüzüm güldü .. 
Ben de elimi dudaklarıma 
götürdüm .. Havadan bir bu· 
sc göaderdim. Kapıyı çek· 
tim gitim .. 

Bütün günüm azab ve ııdı· 
rab içinde geçti. Dükkana 
gittim. Biraz babama yardım 
edeyim dedim Fakat olmadı. 
Serseri gibi sokakları dolaş· 
hm. Kahvelerde oturdum. 
Karşıyaknya geçtim .. Bir türlü 
günüm geçmiyordu. kş · m 
üstü Konatkan Kemeraltına 
doğru yörüyordum. Bir ara
banın içinde Margarit'i gör
miyeyim mı ? Çılğına döndüm. 
Ben de bir araba dutarak 
peşine takıldım.. O beni 
görmemişti .. Tam Pasaportun 
önüne geldiğimiz zaman on· 
larıo arabası durdu. Ben de 
arnbacıya : 

J'k"' 1 • ap vıs P"' ı or erı şar ' dulll· • ..J 
rini arabaya koY roeıtl"· 
paha ve en nefis t 1,,..,-
d b.. .. k bir pake e uyu 

1 
• • 

OD •' ı..i
dım. Doğru paosy . b!~ 

D .. t .. le aeceY1 .,.... .u goz ,, k ı . ~ 
yordum. Çapk~n. 1k1,~fp-r 
çılğınca bir şekılde ıarılda. ~ 
Kollarile boynuoı# k b' .. ~ 

- Seni bugun 

ledim .. 
- Nerede? 

od' - Evde.. . r 1110• 
- Bu gece gelıY0 

- - Sus... ki rı,.. ~ 
Parmağrnı ducla ~ 

t .. d" y ş sesle · 
ur u.. ava 12 de··· a~ 

- Bu akşam . bllY 
n-inı r.J,t 

Akşam yeıne& 'dik· rı 
. ' . . de yı o.A" bır neş e ıçın . S '"' 

. tık· b°' akşaından faz.la ıç ••' 

. ·ye b" 
ev halk.ı iyiden ıy• rn "e t' 
olnrnştuk. Ben alk~-~ s•'b

0
, 

güzel kııdının ver ~atar• ~·, 
lukla çılğın .kablta hikife ~ 
sıyop, en aç~ k Jı ~· "' 

d ... ,o d•· 
anlat•yor, ara a S•· İ> clıJ 

1. · akalaY1 d&J"'' g nrit'in c mı Y "yO' .-i 
"türU 'pr 

larıma bile go 1ıet1erl 
Aile benin bu hare 

hoş görüyordu. kes ıı•: 
içtik içti~·". ı--ı:;rJJ,1' "':, 

mak üzere ıdı. '{ ·t o:ı• i 
re ayrıldık. Margarı y,ıt~ 

. . k rptı. d ll'e 
mur gözlcrını 1~ •

111 
e ,t 

bu gece gelecegı ktılll fi tt 
istiyordu. Saata J'1

1111 flf~~ 
b. b k ı ar ı 

on ır uçu · . diOI· ot 
sabırsızlıkla geçır ,yağ• j 

gibi sarhoştum, .ı,t' 
kalkabiliyorduıtl·· 

1
Jdl· I'' 1ıı• 

Nihayet kapı 8Jen lı~l'diti 
garit Kr p seteıı . · fıl . 

k. ıJllşt•· t••· 
bir gecelik. ıf rkteı> 
vücudu bu gece 1 

• d• 
·çıO 

yordu. de1'şet 1 ffel 
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