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Geçmiyen yazı ıeri verilme& ~İ(WO)Para H~-A~K~K~I_N~~S_E~S~I_D~I~R 

trakyadaki büyük ma- Yeni bir vergi si~ .. temi ve 
nevralar başladı yeni ba ılacak paralar 

te~lt1 ııb~ı 8 (Özel) - Orgeneral Fahreddin Altayın idaresindeki Trakya manevraları Hay- İstanbul 8 (Özel) - Vasıtasız vergilerin bir elden idaresi ve hepsinin birleıtiri!erek t~~ 
llO 11 i vergi haline getirilmesi düşünülmekte ve tedkik edilmekte idi. Bu hususta Maliye vekili ~i ., cı\farında başlamışhr. Kolordulardan birini stanbul kumandanı General Halis, diğe-

1\.0rg l S b d k d Fuad Ağrah beyanatta bulunarak demiştir ki: 
Q.. enera a it i are etme te ir · - Vasıtasız vergilerdeki esaslı hükümleri birJeştirecak bi~ kanun projesi hazırlayoruı. 

trk:;nıc E~kanıharbiye reisi Fevzi Çakmak, Orgeneral fzzeddin, Orgeneral Kazım Büyün Vekil basılacak paralar hakkında da demiştir ki: . . . 
~k, ııharbıye ikinci reisi Korgeneral Asım manevra sahasına gitmişlerdir. Milli Müdafaa - Evrakı nakdiyenin basılması işile merkez bankası meşguldür. Yenı paralardan bırınde 

111 I<azım Özalp'da bugün hareket edecektir. herhalde Çanakkale Boğazının canlı bir resmi bulunacarktır. 
~QOC)C)(K)CoooOc:>oc>OCoOOOC:XX><XlOOOOC:XXX>Cll00004:XX><XllOODOC:>OCJC~M>O~O~OOO~~~~x~xo-~~~~oooo 00000000000000 .. ••000CX>ODC>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC>OOOO~OOOOOOOOOOOOODO 

.A· T ? J •h •ı ~l · k k Iznıir en heyecanlı ıye zaman. JSpanya l tı a l or U Ve günterindenhirini 
~ir _ ------- yaşıyor 

tj~~~ defa]ar söyledik, gene tekrar edelim: tehlı.ke gı.ttı.kçe artıyor va·vuz 
y~P ılab yapan, inkılabların en kocan1anını l ~ 
~n ~n nıenıleketimizde radyo, hiç bir zanıan 
~1nleri eğlendiren bir zevk aleti, bir lüks 

et eşya sayılmamalıdr 'il Çenlerde Radyo idare- Biz buna cevab veremedi-
'4ııt Yakında hükumetin ğimiz için biz de karileri-
~•\ ıeçeceği haberini ya- mizle birlikte alakadar ma-
(tj h •evinmiş ve yıllardan kamlara soruyoruz!. 
:"\d,~~ ~adyo meselesi hak· - Bu fa ydadı iş ne 
~ltd,.1 

•• dıl.eğim. iz şikayetleri, J 1 ? 
'~ı"'-ı!'rnız dılekleri ortaya zaman yapı aca { · 

~'•ııı: Nüfusuna nisbeten, gazete-
ti..t · nı; d d lerinin mükemmeJiyetine rağ-
'l(t" e gazeteler e ha-
~~.~elecek radyolar için men gazete satışı, kitab satışı, 
~ 'llııs: • d pek az olan bu memlekette 

tif&t remın e bir hay Ji h lk k k ı ı d 
~" Yapılacağı müjdesini a ımızı pe ço mese e er e 
'!,"~Ut, tenvir ve irşata muhtaç ol· 

' •ki doğumuz bu yurdda radyo-
~ t'd •ene oluyo. ki hep nun göreceği işleri, yapacağı 
~)o l 0 işinin düzeleceği, hiımetleri artık burada tek· 
~ •tlerinin ucuzlayacağı 
.._ · lt ru etmeğe lüzum görmiyo-
~ d ttıüjdelerini tekrar u ruz. Tekrarını elzem gördü-
11.L~ ukruyoruz. Bir tü lü ğümüz bir şey varsa o da, 
~ 

1 
etmiyen bu müj-l, okb~Yan alakadar okur- bir kaç yıl zarfında bir kaç 

"\ a... ır hayli vakit sonra asrın işi görülen bu mem-
~'nYorlar: lekette radyo gibi, yapılan 

h.. lltı muazzam ve harikalı işlere 
~ ~ yazdıklarınız nisbeten küçük ve ehemmi-
~ a.ıatnan olacak ? yetsiz bir işin bir türlü yo-

~·' '~e cevap vermek luna gelmemesine bir türlü 
1)~:uç birşey daha gör- aklımızın ermediğidir. 
~~ SıRRI SANLI 
'\J~~OOOOC>OCIOOOOOOCX>~~~~C~O~ODCOC>OOOOOOOOOOOOOOOO 

~ NAN HÜKÜMETİ LİMNİ 
~ b~SINI T ~!!,KİM EDİYOR 
t"'llnistler tevkif edildi harb 
~lnileri Selinik önlerinde 

-~ ~~~~~~~~~•+••••OO•• .. ••~~~~~~~~~~~~ 
Dün ziyaret 

edildi 
Dört Aln1anın idamı Ahnanyada büyük bir heyecan doğurdu 

Devletlerin ispanya işine karışmamak için 
yaptıkları te~ebbüsler de suya d~şmek Üzere DÜNKÜ TOP $ESLERi 

İki günden beri limanımız
da bulunan şılDb filomuz, lstanbul, 8 (özel) 

- ispanyadaki da 
bili harp tehlikeli 
vaziyetini muhafaza 
etmektedir. Bu ih
tilalin Avrupada 
çok fena neticeler 
doğurmasından kor 
kulmaktadır. 

Bugünkü haber
lt:!re göre, asilerin 
umumi karargahı 

Ordinadaki kızıl 

kuvvetlerini dağıt
tığını ve bu mev
kii işg"I etmiştir. , 
Hükumet kuvvetleri Endülüs-: bir taarruz üzerine ilk gün-
teki asilerin vaziyetlerini ferdeki mevzilerine sürülmüş-
takviye etmiş olduğunu ve lerdir. 

. bu kuvvetlerin şimdi şimale Hükumet kuvvetleri San 
doğru ilerlemekte buluudu- Rafaele hakim olub iki cep-
ğu.ou bildirmektedir. hede asilere hücum etmek-

ALMAN GEMİLERİ tedirler 
Akdeniz sahillerinde ki is- 'Son dakika, asilerin topçu 

panyol limanları yavaş yavaş taarruzu h~men hemen sıfır-
Anarşistlerin ve komünistle- dır. Ellerinde mühimmat kal-
rin eline geçmektedir. Bunun mamış olduğu tahmin edil-
için Alman gemileri Alman mektedir. 
tebalarını himaye i<,:in iki RUSYNıN YARDIMI 
grub halinde İspanya suları- Moskova 7 (A.A) - İspan 
na hareket etmektedirler. yol muhariblerine yardım için 
Alman gazeteleri, Barselonda toplanan 12 milyon 145,000 
4 Almanın kısa bir muhake- rublelik iane pek yakında 
meden sonra idam edilmesi Madrid hükumeti başbakanı-
yüzünden heyecan içindedir- na tevdi olunacaktır. 
ler. Gazeteler, İspanyanın YİYECEK YOK 
Almanyaya tarziye vermesini Madrid 7 (A.A) - Yiyecek 
istemektedirler. yoksulluğu hissedilmektedir. 

Guadarrama 7 (A.A) - Ahali ve milisler büyük harp-
Havas Ajansının muhabiri de olduğu gibi vesika ile 
dün sabahleyin asilerin top. yiyecek ve saire tedarik et-

lzmiri bir bayram yerine 
çevirdi. Binlerce kiti kayık· 
larla Yavuzu ve diğer barb 
gemilerimizi ziyaret etmete 
ve doya doya ıeyrebnej'e 
devam etmektedir. Harb 
gemilerimizin içine ıirilme
mesine şimdilik millaade 
edimemektedir. 

Filonun Amiralı, dlln aa• 
bah maiyeti erkinile birlikte 
motörle Yavuzdan karaya 
çıkarak vilayet makamma 
gelmiştir. Vali Fazlı Glileç 
teftiş için Kemalpap kaza• 
sında bulunduğundan Amiral 

Çünkü faşist taraftarı hüku- Vali muavini Cavidi ziyaret 
metler şimdiye kadar birçok etmiştir. Bilihara kıflacla 
yardımlarda bulunmuşlardır. Müstahkem mevki komutam 

· General Bürhanettini ve da· 
ispanya işlerine müdahale ha sonra da beledi reye ıi-

etmemek ıçın, Fransanın derek belediye reiıi Doktor 
teşebbüsüne İtalya ne cevap Behçet Uz'u ziyaret etmiıtir. 
verise Almanya da öyle ce- Öğle üzeri vali muavini ka• 
vap vermeğe karar vermiştir. mandan ve belediye reisi 
Fransanın teşebbüsüne Rus- Yavuza giderek Amirala zi-
ya, İngiltere ve ltalya mü- yareti iade etmiılerdir. 06· 
said cevaplar vermişlerdır. nüşlerinde mutat selim top• 

Asıl müşkilat bu anlaş- ları atılmııtır. 
madan sonra çıkacaktır. i'mmwww .. 
Çünki ademi müdahalenin tt Bacbakan 
şekli ne olacaktır? harp le- ~ Y 
vazımı gönderilmiyecekmidir? ~ Kağıd fabrikasını 
henüz bunlar tesbit edilme- tt açacak 
miştir. Bu itibarla ademi ~ İstanbul 7 - lımet ln6-
müdabale teşebbüsünün de ~ nü, ağustos nihayetlerine 

ameli bir fayda bir netice do- ~ doğru lzmit'e gidecek ve 
ğuracağı zannedilmemekte- ~ kağıd fabrikamızın reımi 

- Sonu 4 üncüde - ~=~P:.C!!!:'a.~ 
~ifii!'.llE!ll .. •~+ş~•ma~e~,.llE-:•asa&i&E'it"i&&:ıı .. &REtEm .. +m;3~--••aa:mm:ı ............ . 

1 çu kuvvetlerinin barakete mektedirler. HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

~l'IN 
~ti._, '] A. ST ATYUMUNUN UMUMi GÖRÜNÜŞÜ 

~~tled - Kral Corç, bu· sonra Yunanistan Limni ada-
. '" ,~•it sonra bir tor- sının tahkiminde kendisini 

s:~t tt~or.fo adasına tamamen haklı görmektedir. 
~" llo., ıtır. Yunanis- Her millet, kendi toprakla-
ıtt llıal h 
\~~ ttltıi ayat henüz rını müdafaa"' silahlarına sa· 
~~ 11b-.ı' •ayıirnaz. bip olacaktır. Yunanistan 
~~t'b ' ~ - Yunanistan icap ettiği zaman bu mev-
'~ 1

11 tahk~aksas, Limni zua avdet edecektir. 
'oı~ll •uaıırni hakkında Limni adasına asker çıka-
' ttır: e şu cevabı rıldığı hakkındaki şayialar 

'-oıatrG hakkında sorulan suallere 
IDuahedesiaden - .Sonu 4 üncüde -

geçm ·ş ve müteakiben asile Madrid - Hemen bütün 
rin bir huı uç hareketi yap- devletler İspanya işlerine ka-
mağa kalkışmış olduğunu rışmamak için muvafakat 
bildirmektir. Asiler Guadar- cevabı vermişlerdir. Kat'i 
rama kasabasına kadar gel- anlaşma çabuk yaılmazsa va-
mişlerse de yapılan mukabil him neticeler doğurabilir. 

...................................................... 

· Efenin altıncı nusha 
sı çok zengin ve çok 

caz~b yazılarla bugün çıktı 
İçinde lspanpa ihtilali ve günün meselelerine dair çok 

canh yazılar ve resimler vardır. Tavsiye ederiz .. 

--------------~oooo~~~~--------

Karşı yakcı vapurlarına tente 
konamaz mı? 

Wfi"'4ın arşıyaka vapurlarının daimi yolcuları gazetemize 
IUl .. aJW müteaddid defalar müracaatta bulunarak bu vapur· 

lara tente konmasını istemektedfrler 

İzmir gibi sıcak bir mubidde yakıcı güneşin albnda otur
mak halka eza ve ızdırap veren birşey tasavvur edilemez. 

Bu şikayet karşısında isteyen güğertec:Je otursun isteyen 
kamarada otursun cevabını vermek çok gülünç olur. Bu ıı
cakta elbette herkes kendisini güğerteye alacak. 

Vapur idaresi, balkı bu eziyetten kurtarmak için vapura 
tente koymalıdır. Hem bu İstanbulda da, diğer medeni 
memleketlerde de böyledir. Vapur ideresi halkın bu clercline 
muhakkak surette çare bulmalıdır. Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDiR 
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Tahra bey Zeki futbolcuların mağlu-'ı ouNYADt,1 

b . b b . . l ~Neler oluY 
lzmirde Papulasın ıyet se e ını an atıyor 1 Hakime hücu(ll ,. 

Falına Nasıl oo .. oo Baltımorda bir adadlı d~IP 

AKILLARA DURGUNLUK 
VEREN MACERALARI 

- 12 -

• J d di yaşında bir kızı kail 500· 

Baktı ? •. Hayal ve tahminlerle yapılan iŞ er e evine götürüyor. Birat kıııO 
haki.kat pek acıdır ra sokaktan geçeole!j\d•Jll 

Talıra bey bükün doktorların 
tedavi edemedi2i kralı 

tedaviye ç ğrılmıştı 
Tahra bey nihayet ltalys

ya gitti ve orada bir prens 
gibi karşılandı. Şöhretin en 
yüksek noktasına çıktı. Tah
ra bey ltalyaya ayak basar 
basmaz bütün ltalyan gaze
teleri Yun,tn gazeteleri Tah
ra bey hakkında yazılan 
medhiyeleri tercüme edip 
neşrediyorlardı. ·ı abra bey 
artık şöhretin en yüksek 
noktasına vasıl olmuş ve 
Papa tarafından dahi kabul 
edilmişti. Tahra bey Italya
da harekete geçmeden evvel 
kendisi hakkında kafi mık
tarda reklam yaptırdığı için 
ilk tecrübelerini ltalyanın en 
yüksek tabakaları husurunda 
yapmıştı. 

O esnada ltalya kralı 
Amanüeel birden bire bir 
hastalığa tutulmuştu. ltalyan 
doktorları hastalığı bir türlü 
teşhis edemiyorlardı. 

Kıralın hastalığı hakkında 
gazeteler sütun sütun yazı
lar yazıyorlar, anketler ya
pıyorlardı. Konsültasyonlar 
neticesinde bunlardan bir 
kısmı kralın şiddetli bir asa· 
bi hastalığa uğradığını, di
ğer bir kısmı hastalığın gırt
lak veremi olduğunu söyli
yorlardı. 

Gazetelerde bu münaka
şalar devam ederken Talıra 
bey Mussolini tarafından 
kabul olundu. O zaman sıh
hiye bakanı da Tahra Beyi 
çağırtarak: 

- Bir kerre kralı görmek 
istemez misiniz? dedi. 

Tahra bey bu kadar sene
lik tecrübelerine rağmen bu 
sözleri evvela alay zannetti. 

Fakat Bakan çok ciddi 
konuşuyordu. Tahra bey bü
yük bir tevazula: 

- Sinyor, bende bu ka
dar istidant görüyor musu · 
nuz? Dedi. 

Bakan gayet ciddi görü
nüyordu. 

- Yalnız itidat değil ayni 
zamand:ı büyük bir kudret 

sahibisiniz. 
Tahra bey: 
- EstağfuruJla h! dedi. 
Bakan rica eder bir vazi-

yette: 
- Size rica edeceğim. Ve 

sizi kralın huzvruna kabul 
için bizzat delalet edeceğim. 
Dedi. 

T ahr bey şiddetli bir he
yecan içinde idi. 

Bu kadar muktedir dok-
torlar buludmasına rağmen 
kralın tedavisi için kendisine 
müracaat edilmesi kendisi 
için ve büyük bir şerefti. 
Kalbi göğsünü parçalayacak
mış gibi çarpıyordu .. 

Fakat mümkün olduğu 
kadar soğuk kanh görünme
ğe çalışıyordu. Heyecanını 
belli etmeden: 

- Emredersiniz! dedi. 
Kral Hazretlerinin gücünün 

yettiği kadar tedavi edece
ğim. Bu i~ için elimden gel
diği kadar çalışacağım. 

Tahra Bey iki gün sonra 
kralın sarayına da':et edil
miş bulunuyordu .. 

( Arkası var) -·-
Yaman
lar kızı 
Genç muharrir Erol Teki

nin iki İzmirli gencin his, 

heyecan ve sevgi dolu ")\şl< 

gecesi,, adındaki romanını 

seve seve okuyan karileri

mize ayni muharririn içli ve 
hisli kaleminden d~ğan ve 

bütiin İzmirlileri alakadar 
edecek olan "Yamanlar kı:ı,, 

adındaki orjinal romanını da 
büyük bir zevk ve heyecanla 
takib edeceklerdir. 

Birkaç güne kadar tefrika 
edeceğiz Yamanlar kızı mev-

sımın en kuvvetli eseri ola
caktır. 

Bir 1i. 
Gecede .. 

:~ı :; . -
' cinayet 

Korku Ve Heyecan I~omanı 
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13unun için hemen tabancasını çekti 
- İşlerinize mi? Şunu 

doğruca söyleseniz "cinayet
lerimize,, deseniz daha metd-

ce haraket etmiş ~ımaz mı· 
sınız? Milyonlarınızi vücuda 

getirmek için cihana zahir 
satıyorsunuz. 

- Yo . . . . . k! Yanlış 
düşünüyorsunuz. Uyuşturucu 
maddeleri ben fenalı için 
satmıyorum. Ben müşterile· 
riwin ölümünü ister miyim, 

hiç? Hayat ve sıhhat bugün 
o kadar güçleşmiştir ki yeri-

ne göre en büyük teselli bir 
şişe kokainde bulunur. Ci· 
han benim uyuşturucu mad
delerime şiddetle muhtaçtır. 

Z. R. haydudun bu çirkin 
ve alaylı sozlerinden husule 
gelen nefretin bile miyecek 

bir dereceye geldi. lhtiyarso. 
olarak elini cebine soktu; 
orada küçük bir tabanca 

Fudbolcularımızın olimpi
yatlarda Norveçlilere çok fe
na netice ile yenilmeleri , bü
tün spor muhitlerinde büyük 
dedi kodular doğurmakta, 
bu hususta eski milli kaptan 
meşhur Zeki diyor ki 

- Maçın bu neticesinden 
sonra mutalaa beyan etmek 
çok kolay bir şeydir.Halbuki 
bu işlerin esasına yani h~m 
seçim usulüne hem de çalış
ma tarzlarına muarız bulun
duğum için bu ağır malfıbi

yet hakkında uzaktan müta· 
aa beyan etmeği doğru bul
muyorum. Esasen oradaki 
şartlar ve milJi takımımızın 

ne vaziyette ve ne haleti 
ruhiyede bulunduğunu bilme
diğim ve karşılaştığımız ta-
kımın kuvvet ve tekniği 
hakkında hiç bir fikrimiz 
olmadığı için bu mağlubiye
tin sebeblerini akt'i olurak 
teşhis etmek mümkün de
gildir. miştir. tir. ,, 

feryadını duyuyorlar. ır fe 
d°J'yor ı Sonra milli futbol takımı· ı Takım teşkili meselesi, mahkemeye sevke .. 11 )uyor· 

nın tefkilınde anlamadığım uluorta konuşulacak basit iki ay hapse mahkuııı .0 gor 
bir nokta vardır: Takımı tt!Ş· bir iş değildir. Kuvvetli şek- Kızın annesi, hakitıı•P si· 
kil edenler en kuvvetli takı- lini bulmak için çok esaslı terdiği bu müsaıııabah~cuıO 
mı çıkardıklarına ve takıma tecrübeler yapmak ve kafa nirleniyor. Hakiıne .. tır· 
en iyi oyuncuları aldıklarına yormak lazımdır. ediyor, yüzünü gözÜP~;kiJSl 
nasıl kani olduklarını bir Bu nuktaya ise bizde he- malıyor, kocası da d dlesİO 
türlü anlayamadım. men hemen hiç ehemmiyet kendisini müdafaa e ~akidl 

Çünkü g~rek buradaki ça- vermediğini ve gelişi güzel diye ellerini tutuyor. b•f 
lışma sistemlerini ve gerek bir takım yapıldını görüyo- derhal ikisini de. 4 aY fak•t 
lstaobulda ecnebi takımlarla rum. Eğer gelen haberler se mahkum edıyor, ıJ'a· 
yapılan birkaç maçı, en kuv- doğru ise ve bir aralık Fik- on beş gün sonra gen~ i de 

t H.. .. t f Y ·· • 'kistO vetli takımı teşkil edebilmek re ' usnu san r or, aşar samaha goster1yo, 1 

ve bulabilmek gayesinden sol açık oynatılmış ise, bu tahliye ediyor. . 
tamamile uzak buldum. bu haller takımda panik ve Kol saatlerı . ııo· 

Mesela.. burada yapılan anarşı hükiim sürdügv ünü gös- · ı'•ıt> 
Kadın erkek hepıııı .6' ... di· 

maçlarda, Rebii ve hakkı teriyor, milli takımımızın ne · 1:ıı .. lunda saat var.HepıPld. 0 ruS· gibi oyuncular, hiç tecrübe feci vaziyetlere düştüğünü .
1
. ıY 

yorsak söz temsı 1 
801•' edilmemişlerdi. Halbuki şim- düşündükçe cidden mütees- . kullan 

di öğreniyorum ki bunlara sir oluyorum. Bu işlerde Acaba ko~ s~~b. icad ~t· 
Norveçe karşı çıkarılan milli hem daha çok ciddi davran- bu saatlerın ıınıo ·? ,,e 

tiğini düşündüle·r· .. ııı•ye de takı:nda yer verilmiş. Bu, mak, hem de daha çok bil- u 
münasebet! üzüınun (jel· gösteriyor ki takım hayali bir ğili ve esaslı çalışmak lazım- v d işlet· • 

takım tahminlere ve masa dır. Şimdiki halde bu mağ- bagmı sorma em sorlt 
gelelim bunu yaolı.ş .. ·· ıJJno başında yürütülen faraziyelere liibiyet hakkında söyliyebile- d. v 1 uzU 
mişler, insan ye ıg .... 0rııP istinat edilerek teşkil etil- ceğim sözler bundan ibaret· ld·o-ıoı" 
hangi bağdan ge •eı 

Arz insanlara çok dar Selanik sergi
sine busene de 

ögv rense daha iyi eder• ele' 
. b' şeY 

Kol saati yenı ır ıcol s•' 
ğildir. Üç asır evvel t• p,s· 

v,elmeğe mi başladı 
Umumi harbtan sonra bazı ı sma müsteniddir. Amma bu 

devlet ve milletler nüfus ke· zenginlik kimin zararına olur 
safetinden şikayet etmekte, 

ve topraklarınm kendilerine 
dar geldiğini söylemektedir
ler. 

Belçik, ltalya ve Almanya 
nüfuslarına göre toprağı az 

olan yerlerdir. Belçika, fazla 
nüfusunu Kotfoya, ltalya da 

artık HaLeşistana sevkede

bilir. Fakat Almanya için 
vaziyet böyle değil! 

Almanya nüfus bereketine 
en ziyade mazhar olan bir 

memlekettir. Bu nüfus fazla-

lığına bir de fevkalade sana

yi kudret katılmaktadır. Al

man bankası müdürü doktor 

Şahta göre bugüokü Alman
ya, insanlarına toprak bula · 

madığı gibi Almanların fev
kalade sanayi istihsalatına 

da mahreç kalmamıştır. Bu 
günkü himaye sistemleri ile 

Alman masnuatının yabancı 
piyasalarda müstehlik temin 
etmesine imkan yoktur. 

Doktor Şahtın davası "her 
Alman müreffeh ve zengin 
olmak hakkına maliktir,, esa-

vardı; tabancayı sıkı, sıkı 
tuttu. 
Tabancayı ateş etmek üzere 

iken, bu hareketinin ne ne
ticeler vereceğini düşündü. 

Maamafih hemen kararını 
değiştirdi, bu korkunç hay
dud çetesinin şefini öldür
dükten sonra kendi hayatı· 
nın tehlikeye düşmesin hiç 
bir ehemmiyeti olamazdı. 

Bunun için hemen taban
cas· nı çekti; fakat hemen 
ayni zamanda ve dıvardan 
uzanan iki demir el tarafın
dan bileklerinin tutulduğunu 
hissetti; sanki bileklerine 
bir~r demir kelepçe vurul
muştu. 

Zebani surath adam gü
lerek: 

sa olsun! Ehemmiyeti yok ! 

Yine doktor Şaht'a göre 
arz şimdikindan fazla olarak 

bir milyar 16 milyon nüfus 
daha besliyebilir. Mesela 

Brezilyada şimdi 31 milyon 

nüfus vardır; Halbuki bu 

memleket 300 milyon nüfus 
için kafidir ! 

Yine bu zate göre halen : 
9 milyon nüfusu olan Ar-

jantin 150 milyona, 6 milyon 
nüfusu olan Avusturalya 120 
milyon, 120 milyon nüfusu 
olan Birleşik Amerika 500 
milyona, 8 milyona nüfusu 
olan Kanada 110 milyon nü
fusu besleyebilir. 

Almanlar en ziyade insan 
kuluna muhtaç olan birleşik 

Amerika ve Kanadaya bu

gün tek bir Almanın hicre

tine imkan kalmadığını da 
söylemetedirler. 

Doktor Şaht acaba, Kana~ 
da ya)ıud Arjantin veya A-
vusturalya kısmen 
mamen Almanyaya 
mi demek istiyor?. 

veya ta
verilsin 

- Çok acele ettin! dedi. 
Görüyosun ki makinelerim 
çok mükemmel işlemekte· 
dirler; bir insan makinelerim 
kadar dost ve sadık olamaz. 
Şimdi ölüme hazırlan. Nasıl 
ki bana karşı haraket etmek 
isteyen diğeri de ölecektir. 

Bu sırada bir gürültü işi
dildi; ta vaıı h raket etti, bir 
az evvel Z. R. nin düştüğü 
şekilde bir erkek paldır kül
dür mahzene düştü. 

Zebani suratJi haydud ta· 
bancasını çekerek mahzene 
yeni düşen adama doğru bir 
adım attı. Bu ziyareti bek
lemediği aşikardı. • 

Hadiseleri dıkkatle ve 
gözüle takib etmekte olan 
z. R, birden bire irkildi; bir 

İştirak ediyoruz 
Ankara - Geçen sene 

olduğu gibi hükumetimiz bu 
sene de Selani sergisine iş
tiraka kara vermiştir. Bn hu
susta icap eden hazırlıklara 

1 başlanmıştır. - · ··•-4t--
Ankarada bir 

ihtida 
Ankara - İstanbul Dam 

Dosyon mektebinden mezun 
Madem İren izmine genç 
bir bir kadın Ankara müf
tülüğüne müracaatla müslü
man olmak arzusunu izhar 
etti. Madan İren bugün Güler 
İnanç adını almıştır. ---oo 
Yaş meyva için 

Şirket kuruyorlar 
Ankar - Dahilde yaş mey

va istihsalinin arttılması ve 
yaş meyva ihracat işleri ile 
meşgul olmak üzere Zir'"'at 
ve lş bankaları tarafından 
kurulacak şirketin esasları 
hazırlanmıştır. Şirket yakın· 
da faaliyete geçecektir. 

İktısat vekaleti mütehas
sıslarından M. Bode ve mü-

çığlık koparmak üzere iken 
kendisini zapteddi. Hayret 
göstermekte çok haklı idi; 
çünkü tavandan mahsene 
düşen adam, Londranmın 
kudretlu v ! haş .netlfı polis 
müdürü Smit'ten başka bir 
kimse değirdi ! 

Haydudların şefi hiç bir 
dakika bile kaybetmeden, 
sol elinde tabancası olduğu 
halde Smite doğru yürüdü. 
tabancasını ateş etmeğe 

hazırlandı. 

Fakat... Simt'in şaşkınlığı 
da hemen geçti; ve katil 
herifin karşısında elleri bağlı 
bağlı durmadı. Seri bir ha
rereketle yerinden fırladı ve 
zebanı surath herife saldudı. 

Bu hareketten fevkalade 

. . p 1 . d et ı. "t1• 
atını asca ıca . şoı 

cal muasırı bir ınubarrır 
le yazıyor:! b' ceYk 

k ır ., ·r 
- Ş • şılaca ğb b• 

Paskalın bileğinde ba 

saat var! ... 

**" . Je 
ı 850 ton dinaırııt Je 

.. 'i ıelıe 
yapılan sun . gı· 

k n bır . 
Moskovada çı 8 ıııerıte 

l A h ver zete şu ma uına 
d. . 11oıı ır: k oı• 

"Korkinoda bir aÇ k ;çili 

k .. .. .. ide etıııe b od• ton omuru e ·ı.'a ı 
ıııı~ el· 

bir milyon ınetre rıııı> g 
kayalığı yıkınak a 

. k.,yıı 
mış. t pe 50 

Bunun için 36 ~ r• ıs. 
açılmış, bu kuyuı:ctirilıı>'~ 

. 't yer ., .• e ton duıamı ş • r 
· f 0 l"k u··dbiş oJOJU k'""''' ın ı a m 'ş "''d"' 

h t•t etOJI ' ı,a " civarı ep 1 r .,. ·~ 
"kt 620 ınetreYe. del•,. 

go e de~ı ~· 
yükselmişler, yer e b11 •11s'. 
20 metre açılıııış, ., esi •. 

kadeıı> dıt· 
zelzeleyi fen a ... jşJer 

eyret~ , 
sı uzaktan s ..,n 

ı ........ -~ v •O blJ tbİ 
k. pog.. dl ~ 

şavit B. Ze 1 "'e b Jı~ f 

nasebetle TralcYa ıııeYf''1 ~· 
.t-\nadoluda Y~~at y•P';~ııe 
etrafında tetkı 'k 5eyab 
}ardır. Bu tetlcı '·tır· 

k ı ca~ ·~ yakında çı 1 3 ,eı 
dull•' t'' 

hiddetlenen baY f•"'t ~ 
Jdı dec:eıt 

Smite nişan a ~teŞ e piıe' 
bancasıoı taııı ydudıı" lı ol' • 
sırada Sınit ba .,.,,ff~ ..,ot• 

va ıı> .,,.. v
ğine sarılnıag . dird•ı. ıd•· 
du ve baydudı 1~ıe b•Y1 dıı'' 
hiş bir yuınruk ıR· bOf ,etlt 

Bu sırada z. t. iti g•Y ttif' 
~ rfet 10 t e ıı: 

muyordu. .:>a barelıeJıı>IJft 
bir elini biraıffak o .,o"tıl~ 

v ınu"'a yd• ı utU 
mege d bir fa bii!b Iİ' 
fakat bun a ·çiıı 'e 
1. " bı·Jnıek 1 ıuıt1' 
ş gore " .. ç 

serbest kalıı>a de~ 
t• ,, ·~' 

yordu. 1,yıf e d1 , 

Smit bir sıÇ tdi "d.,tl' 
' a ge b•Y ·f' 

kızın yanı~ ssrıkİ bilıı'' 
katle baktı, ;,.ııo" 

d 0Jd&.1ı. ) 
rın elin e ,,1 

'b' ,, .. ,ı 
muş gı ı: ( p.tP"' 
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2 ve 20 kompr)melik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

ligin timsali olan EEJ markasını arayınız 

BALIK YAÖI 
İÇEMİYENLER 

Toptan Perakende 

,.~~:~~~~ ~:ıc:tt:tc~l*:A::A:~>t:ıtö~ 

lıınir Yün Mensucatı i ! D O K T O R ~ 
ifa Türk A. Sirketinin ~ ~ A. Kemal Tonay 

11 ~kapınaı· Kumaş Fabrikasının 1 1j Bakteriyolog ve bulaşık; salğın 
8':ı::mc:lolayısiyle yeni çıkardığı kumaılar: 1 ~ hastalıklar mütehassısı 

g q ~ tC Basmahane istasyonu karıısındaki Dibek sokak batın-
1 4C da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 

Zarif ~ akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. 

Ve Ucuzdur m Müracaat eden hastalara yapılması lizımgelea sair 1{ 
I\' tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta· 1J 

~ Satış yerleri ~ lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· i 
le 0rdonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 1 sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 

elllaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu S 1j~~~--------m------------~~~~~ 
~~~~~~'" +++ ++++++++++ + 

~.. Doktor 

«rı.tŞevki Uğur 
~bili hastalıklar mütehassısı 
S Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalannı 

te laa~ d .... ~uza kadar ve öğleden sonra birden 
~'-t~lerı. dahi muayene ve tedavi eder. 
l~~dllesı : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu
~ ~'• • 36 numaralı muayenehanesinda. 
~~•raciğer, kan hastalıkları kans•:zlık, zayiflik, 

rı, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

' 
~ 1Çenler 
' ~il~· 

'11~ ı, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 
ette korunmasını temin edecek ancak 

1, Kabadavı ve Billur 
rıdır. 

~engin kişesi · 
Türk Hava Kurumu 

Qı i. Na On 
~) iııct~'k , istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 

d, le il bır bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
'1-,klldinize hizmet etmiı olursunuz. Müşterilere 

, '-tal ilzere günde on ve haftada elli kuruş tak· 
~ ,, ır. Zengin kiıesi birçok vatandaşlari zengin 

'e: l'f •ernıittir. 
tilc6nıet caddesi Kemeralta karakol ittisalinde 

8 Aimt-

Fakir ve kimsesiz çocuklar 
için uarasız sünnet 

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

Her hafta sah 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 
CIKIYOR 
------~--~----· ~----------------------~ 

11 Fil başı" markalı " Türk çamaşır çividi ,, çamaıırlan 
parlak bir beyazlık vermektedir. Saftır ve içinde çamatırla· 
rmızı yıpratacak muzir bir madde yoktur. Leke ve dalp 
yapmaz. Eski çamaşırları adeta yenileştirir çamaıırlar UZ11D 

müddet beyadığını muhafaza eder. Bu çivid ile yıkanmayan 
çamaşızlar beyazhğanı kaybedib sarımtırak bir renk almak· 
tadır. Türk çamaşır çividi suyun dibine çökmez. Boya kuv· 
veti piyaçadaki diğer ecnebi markalı çividlerden bin kat 
daha iyidir. Bu çivid hediyeli olub senede iki defe zengin 
eşya hediyeleri vardır. Her on küçük kiğıd için bir bilet 
alırsınız. Biletler ve hediyeler depomuzda verilir. 

9 Eylul Baharat deposu Balcılar No. 198 Telefon 3882 

TERZi 

Mehmet Zeki 
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Vali 
Kemaloaşada 

Vali Fazlı Güleç dün Ke· 
malpaşa kazasına gitmiştir. 
Kredi kooparatifleri için Ke
malpaıada bir toplantı yapıl· 
mış ve vali bu toplantıya 

riyaset ederek akşam üzeri 
şehrimize dönmüştür. 

Greko· Romen güreşlerde 
dünya ikincisi olabiliriz 

Berlin 7 - Bu){Ün Şilinin Yarın, Şiliye mağlüb olan 72 kiloda Nuri Yunanlı Ma-
milli basketbol takımile milli Mısırla oynıyacağız. Eğer bu cardiyeye sayı hesabile galip 
basketbol ekibimiz, beklenen maçta da mağlup olursak gelmiştir. 
karşılaş1J1ayı papmıştır. tasfiyeye uğrıyacağız. Mustafa Çekoslavakyalı 

Avni Doğan Biz bu karşılaşmaya futbol rakibini kolaylıkla mağlüp 
Güreşlere gelince: Bugün· ff 

Eski Parti Başkanı Avni 
Doğan dün akşam şehrimize 
gelmiştir. Birçok dostlariyle, 
İşçi ve Esnaf kurmları tara
fından karşılanmıştır. 

ekibimizle çıkmıştık. Şili ta- etmeğe muva ak olmuştur. 
kü maçlar hiç beklenmedik 1 

kımı bizim yaptığımız 16 go- A inan sveçliye mağluptur. 
le 30 golle mukabe e ederek neticeler vermiştir · 56 kilo- Greko - Romende dünya ikın· 
maçı kazandı. Bir on iki ser- da Hüseyin mağlup olmuştur. ciliğini almamız mümkündür. 
best atışı kaçırdığımız için Saim 66 kiloda Romanyalı Ancak hakiki vaziyet yarın 
mağlübuz. rakibine mağlüp olmuştur. (bugün) anlaşılacaktır. 

Ekmek 
ucuzlıyor 

Birinti 10 ikinci 
8 kuruş 

0000000000000000000000000000000000000 oooooooooooooooooooooooooooocoo 

Birinci ve ikinci ekmekte 
30 para tenzilat yapılmıştır. 
Birinci nevi ekmeğin kilosu 
10, ikinci nevi ekmeğin kilo
su 8 kuruş olmustur. 

Pananayır 
Hazırlıklar bitiyor bu 

sene çok eğlenceli 
olacak 

Panayır hazırlıkları ilerle
mektedir. Panayır sabasına 

elektrik cereyanı gelmiştir. 
Yüzlerce amele geceleri de 
çalışmaktadır. 

Sümerbank, Sovyet Rusya, 
Yunan ve vilayetler pavyon
larının inşasına sür'atle de
vam edilmektedir. Mısır dev· 
letinin pavyonuna da bugün
ler de başlanacaktır. 

1 Eylulde açılacak olan 
pavyon için büyük şeflere 

davetiyeler gönderilu...iştlr. 
İstanbul şehir tiyatrosunun 

Operet heyetinin, ve Zati 
Sungurun da panayıra gele
cekleri bildirilmektedir. 

İncir çok • • 
ıyı 

Rusya da İspanya işlerine 
karışmağa karar verdi 
~~~~~~~-· ··~ 

Fransa, İngintıre, Almanya ve İtalya İspanya 
işinde anlaşabilecekler mi? 

Moskova 6 (A.A) - Fran- İspanyanın iç işlerine ade-
sa Maslahatgüzarı Buoun, mi müdahale prensibini ka-
Fransa dış işleri bakanlığı- bul eden Sovyet hükumeti 
nın emri üzerine dış işleri teklif edilen ademi müda-
komiserliğine giderek Fransa hale ittifakına iştirak etme-
hükümetinin Sovyet Rusya- ye h~zırdır. Sovyet hüküme-
nın ispanya dahili meselele- ti ayni zamanda şu noktala-
rine ademi müdahale pren- rı an:u etmektediri 
sibine iştirakini arzu ettiğini 1 _ p 01 tekizin Fransız 
ve Fransa, İngiltere, Alman- hükümetince zikredilen mem-
ya, ıtalya ara:;ında böyle bir leketlerle beraber iştirak et-
ademi müdahale için yapı

lacak ittifaka iştirakini arzu 
ettiğini bildirmiştir. 

Ayni günde B. Payar Sov
yet hükümetinden şu cevabı 
almıştır 

mesi, 
2 - Bazı devletlerin is

panyanın ·meşru hükumeti 
aleyhine olarak asilere yap
tıkları yardımı derhal dur
durmaları. 

İş kanununun tatbiki için 
hazırlıklara başlandı 

İktisat vekaleti gelecek müstahdemlerin isim ve 
hazirandan itibaren tatbikine tabiiyetlerini, hangi vazi-
başlanacak olan iş kanunu felerde kullanıldıklarını 
_için teşkilat hazırlıklarına Türk mütehassısın yetiştir-
başlanmıştır. mek yolundaki tedbirlerin 

Kanuna ait talimatname ne gibi neticeler verdiğini 
vekiller heyetine verilmiştir. sormuştur. Alakalı müesse-

Bu sene incir çok nefistir. selerin bu husustaki cevap· 
Ayın 16 sında İzmire 3500 Vekalet. sanayi müessesele- larını 15 Ağustosa kadar 
çuval incir gelecektir. Şim- rinden, kuruldukları tarihten cildirmeleri istenilmiştir. 10 
diye kadar 300 bin torba bu yıl hazıran sonuna kadar dan fazla işçi istihdan eden 
alvera satış yapılmıştır. her sene kullandıkları me- müesseseler iş kanunu hü-

T • mur ve İşçilerin miktarını, kümlerine tabi tutulacakla-a yın bunların ne gibi işlerle meş- rından bunların mevcudu 
Maliye Vekale-tince şehri· gul olduklarını, varsa ecnebi iceleniyor. 

OOlOOCK>OOOC:XXK>OOOOOCX>.:>0000000000000000 miz defterdar muavinliğine l 
Beyoğlu tahakkuk müdürü 1 Yunan lngiliz kralının 
KemaHn tayin edildiği vila- 1 H••kA t• ! seyahatı 
yete bildirilmiştir. 1 u ume 1 

• 1 1 -···-ispanya ihtilali: -Baştarafı 1 ncide- İstanbulu ziyaretinden 
başkaban şu cevabı vermiştir. d b h d'J 0 

-Baştarafı 1 incide- e a se ı ıyor Hiçbir asker ihracı hadi-
dir. Hatta bu teşebbüs suya sesi olmamıştır. Türk devlet lstanbul, 7 (özel) - İngi-
düşmüş gibidir. Bilhassa adamlarının Türkiye Bü ük liz krah Edvard bugün hava 
Mussolininin Fı ansa ya sor- Millet meclisinde de söyle- yolile Parise gelecektir. Ora· 
duğu üç sual muhtelif tef- dikleri veçhile bu hususta dan ltalya ve Dalmaçya sa-
sirJere vesile olmuştur. tam surette hakkımız vardır. hillerine geçecektir. Kral 

ASiLERiN TEBLIGI Lüzumlu gördüğümüz zaman Dalmaçya sahillerinde Dub-
Seville 7 - Bugün verilen bu hakkı istimal edeceğjz, rovnik limamndan hususi 

resmi tebliğ şudur: Atiua, 7 (A.A) - Birçok yatile m 0 çhul bir istikamete 
Kuvvetlerimiz Madridi ta- Yunan harp gemisi bu sa- hareket edecektir. Y tı, iki 

mamen ihata etmiştir. Hüku- hah Seliniğe gelmiş ve ora- Ingiliz harp gemisi takip 
met kıtalarının mezbuhane da birçok komünist tevkif edecektir. 
mukavemet ve hücumları de· edilmiştir.fi 
vam etmektedir. Fakat bu Roma, 7 - Atiuadan alı-
mukavemet her tarafta kırıl- nan haberlere göre Metak-
mağa başlamışhr. sas kabinesi diktatörlük sa-

lspanyol Fasında bulunan lahiyetlerini eline aldıktan 
askerler tamamen EJcezireye sonra bütün amele teşkilat-
nakledilmiştir. Bu kuvvetler larını marksist temayülittan 
de en kısa zamanda Pirene:. uzaklaştırmak için kat'i ted 
ye vasıl olacaktır. Bu suretle birlar almağcı karar vermiş-
Akdenizden Atlas denizine tir. 
kadar ihtilal bayrağı dalga· Yunan komünistlerinin en 
lanacaktır. kuvvetli oldukları Selinik 

şehrinde amele sindikaları 
basılmış; bir çok evraz mü-

sadere edilmiş; ileri gelen 
bir çok komünistler tevkif 
edilmişlerdir. 

Amelenin tezahüratta bu· 
lunması iht maliue karşı za
bata ve askeri kuvvetlerce 
fevkalide tedbirler alınmış
tır. Selaoikte örfi idare ha
kimdir. 

ASKJ -·-. 
108 yaşındaki kadın 

Aşktan bah
sediyor! ---oo---

DEL I~EN KADıNLARIN 
YÜZDE 75 ŞI AŞK 

KURBANIDIR 
Fransız hükumeti 108 ya

şına basan bir kadma en 
büyük madalyalardan birini 
verdi.. 

Gazeteciler bu kadınla 
görüştüler ve şu suali sor
dular: 

Bundan bir kaç gün evvel 
Fransa hükümeti 108 yaşına 
varan Madam Bombaron na
mında bir kadına Lejiyondo
nor nişanını verdi ve bu 
yüzden Fransız kadını bir
denbire şöhret kazandı. 

Gazateciler kendisini der
hal bularak uzun uzadıya 
konuştular ve sordukları su
allere cevaplar Jaldılar. 

*** 
Sorulan suallerin en mü

himi şudur: 
- Hayatınızın en bahti-

yar devresini hangi büküme
tin devrinde yaşadınız? 
Kadın bütün gazetecileri 

hayretten donduracak bir 
cevap vermiştir: 

- İmparatorluk devrinde! 
Gazetecilerin hayrete düş

mesine sebep imparatorluk 
devrinin Fransa için sefalet, 
felaket, harp, ihtilal devri 
olmasıdır. 

Gazeteciler bu noktaları 
kadına anlatmışlar, fakat 
o sözünden dönmiyerek: 

- Bunların hepsi de doğ
rudur, demiş ve ilave etmiş: 

- Fakat ben o sırada 
ilk aşk macerasını geçirdim 
ve sevdiğim adamla evlen
dim! 

Fransız gazetecileri de 
sıcak kanlı ve rnant kh adam
lar oldukları jçin bu ~cevaP. 
karşısında susa kalmışlar. 

Fransız muharrirl~ri sus
tukları halde İngilizler kale
mi ele alarak 108 yaşındaki 
Madama bak veren yazılar 
yazmışlardır. Bunların biri 
diyor ki: 

"Fransız kadını haklıdır. 
Gerçi imparatorluk Devrinde 
Almanlar Parisi aç bırakmış
lardır, o kadar ki bir fareyi 
yakalayıp derisini yüzdükten 
sonra tencereye atıp pişiren
ltr kendilerini sefahet yap
mış sayıvorlardı, sonra mem
lekete dahıli harp patlak 
vermiş ve sel gibi kanlar 
akmıştı, nihayet ihtilal devri 

lnciraltında yarınki sll 
spo.-ları müsabakaları 

Yarışlara donanmamız ve ı yüzme 
KOREI< bter .... 

- 1 Fıta ile kulli 
tayyare alayı filolarıda iştirak 
ediyor. 
Yarın lnciraltında yapıla

cağını evvelce haber vermiş 
olduğamuz lzmir bölgesi bü
yük deniz teşvik müsabaka
larının proğramını hazırla

makla meşgul olan komite 
proğram ve hakemleri seç
miştir. 

HAKEM HEYETi 
Baş hakem: amiral Şükry 

(donanma kumandanı, ha 
kemler: bay Avni binbaşı 

(mayin kumandanı), bay İs
mail binbaşı (main gurup 
yardım kumandanı, Arif as
teğmen, Nazmi asteğmen, 

liman reisi, bay Mehınet bin
başı, muhafaıa alay kuman
danlığı işletme amiri, bay 
Cemil Gümüşayak, Fahri 
Bayraktar, Tahir İşbanka
sında. 

PROGRAM 

sında müsabaka .,d.ıı-" 
2 - Körfez ,a 

arasında mü~abak•kl•rl ıt". 
3 - Liman kay• ıkeD ,t 

sında kürek ve ye 
sabakaları ti~ 

4 - DonanD13 • lı 
alayı ve mayın grubu "el"J' 

· ·ıe 1 
danlığı vesaıtlerı 
ve kürek yarışlar1;0ti..-V 

Musabakaların 1 l' 0~ 
bilinde ve eğlene~• ~ 
hususunda T. S. ktor reli , 
bölğesi başkanı do d to~ 
Örelin başkanlığın 1 if.l'~ 
nan komite çahtlll ,pi ~ 

·· .. don111 d~ Musabaka gunu b•o ' 
Mevkii müstahkelll ııtıt· 
İnciraltında bulunac• _., 
sporları azahğınca b~1et" 
bakalara çok ebeOJOI 
rilmektedir. .. b•lı,J":~ 

Zira teşvik oıu9~ • ciliV'°. 
- k'b b"I e bırıll ~ Yarışlara saat 9 da baş- mutea ı 0 g de 

lanır. yapılacak; bilah.a~e yioe • 
1 - 100 metre serbest lün ilk haftası ıçtP tib ev 

- yük müsabakalar te0' 00 . yuzme. k g 
2 - 400 metre serbest lece~tir. Müsaba :,tc• 

Yüzme. kın lnciraltına ra . oto . jçıll 
3 - 100 metre sırtüstü. gelmesir.i teoıın tır· 
4 - 200 metre kurbağla- seferleri fazlaltdllf are 

ma. Haber aldığıdlıza :teli~ 
5 -1500 b G" t e oıu - ı metre ser est tay - oz ep 1 ar 
6 - 200-4 bayrak yarışı Yavuz futbol takıOI yı 

b 1 oıaçı 
7 - 100·200·100 Türk da bir fut o "nnnil • 

bayrak varışı cakhr. Maç gu 
8 - 200 metre serbest bildirceğiz. 

Ankara Tıb 3oooasika'" 
Fakültesi çıktı..-- ıı 

Ankara - Ankarada ya· Lizbon 6 (A.A) ~ 
pılacak Tıb Fakültesi bina- Club Fastan gelen be' · 
sına aid esas projeler ikmal askerin dün ber• t ol 
edildi. Bina, Akara lisesi silah ve mühid>Dla 

halde Algesirasd~ilP civarındaki geniş sahada in
şa edilecektir. Bu sene baş-
lanacak olan inşaat 1937 da 
bitecektir. 

başlamış ve yer yerinden 
oynamıştı. 

Fakat biltün bunlara rağ
men bugün 108 yac;ında olan 
Madam Bombaron o zaman 
bahtiyardı. Çünkü ilk aşkın 

, zevkini yaşıyordu! 

çıkmış olduğunu 

tedir. ~ 
• dıl 

Sanıs11J1 _./~ 
~· --til-
1 o tıl 

yağmurc a .. rdlı 
zarar go d• 

sur• " 
Samsun - 1 r y• 

şiddetli yağ:°1ur :ğOl~,I~ 
Bu şiddeth ~ detıı 

"F d .. I · 'k oıetıP .. ı ransız ma amının soz e- Bafra ıstı a . ıcı•"''.,.. 

rine bakıp bugünün kadınla- köylerinden bır 1• tiltil"
1 · ço... tı • rını değişmiş sanmak abes basmış ve b•r ., r•ıo•f ·~ 

d 
.,, ~.~ 

olur. Bugünün kadınları a laları hasara k v 1' 

Madam Bombaron gibi dü- Bundan .. ~'~ı: cif' 
Şünüyorlar. Yarında öyle Tekke koyu . ·o b .. ıerın• 
d•işünecekler. Çarşamba k0 Y ço1' ~ 

Kadınlar hadiseleri heye- bu yağınu~da;8yiat 
canlarile ölçerler. Mesela bir gormüşlerdır. ·ştir· 
kadına: tesbit edilıneoıı .,.,d• 

saoı• " - Şu hadise ne zaman Y ağınur ı· g6 ~ 
·ddet ı " 

vuku buldu? başlamış şı bulıı"' .,,ot 
Diye soracak olursanız: tüleri uykuda dilfur 
- Kocamdan ayrıldığım hayli heyecan•? 

_. dl 

----- • ŞP 
G3!rib bJ~ddet' 

- Oğlumun filan hasta- b't ıJl ., 
Buodaı• 1 

1. ·ıcıte ıııtıf. 
lığı geçirdiği ay! batı-1 l"'ı' 

Diye cevap verir ve Gla- Londrada k• yaP
1 

ti 
bir müsa ba 1'• "'' distonun filan nutku söyle- Bu ınüsab' st• ,., 

diği seneyi hatırlamazlar. e po 
otomobil " taJr· ~' Kadınlar, tarihi yapan ha- d 0trııııf JıilD 

diselerle değil, hayatı kuran arasın 3 ıt4 1ıP1 

hadiselerle alakadar olurlar. Müsabaka fede j 

Timarhaneleri dolduran luk bir ıııes~a1'i1'';~ 
1 

kadınların yüzde yetmiş beşi ve tayy~r~8t gasteı~' -' 
k l h metre sur , .. •· . tı't• talihsiz aş , gerisi ai e a- ..... f 

güvercin arı ebiJO'' -~'' yatı üzerinde tesir yapan .. , göster tl1' Mı 
kuvvetli heyt:canlar yüzünden sur at . teriO ı~ıJJ-
buraya düşmüşlerdir. Güver~ın 5eri 0 .,, 

Erkeklerin çoğu ise iş otomobil eıı 8t)'11 

d 1 kandaki kan• 
ha~·atına ait sa eme er yü· ıtıt• 

d · h d" 1 ı'le vıkılaı• ıün en tımar aneye uşer er. , 

sene! 
Yahut: 


