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B Gül CILIYOR 
bugün ikide relecek saat beş buçukta 

il dir par· 
k hr1ımam 

ost rdiği 
n fcesinde 
clökülmüş· 

el fzm're 

Fuarı br nııtukla acacaklardır , 
~• .. ••OO • 

illeriıiz d geliyorlar. İki gündenberi şehrimıze 
idi. P n yırda bütün ~~z~rlıklar bitti 

lr.öoıi taı i h mmıyetı h ız 

~t • 

tku 
n e t 

rabe 1 in e 
ı Cel l B y r, 

Ma ıy v k' ı Fuat Ağ lı, 
Sıhh ,. k lı D R f ık Say
d m, Tr kya umumi ınüfetti i 
ve abık valimiz ener 1 Kfi 
zım Dirık olduğu halde İzmir 
vapuru ile şehrimize hareket KAZIM DİRIK 

be 

etmişlerdir. buçukta büyük tezahuratla 
Basvakil vapurda dış işleri açılacaktır. Başvekilitnizi ha-

bakam Dr. Tevfik Rüştü mil bulunan İzmir vapuru 
Ar as, dahli ye vekili ve parti bugün sa t l 4 de limanımız· 
g nel se reteri Şukru Kaya da bulunacak v sevgi! baş 
Mili mudafaa b kanı Ge vekilimiz fevkalade tt"zahu· 
ne al Kaz m Ozlap ve ratla k rşılanacaktır. 
şehri ızdeki saylavJar ta- Fuarın açılma merasimine 
rafından b rar tle teşyi davetlı ol n zev t fuarın u-
edilmiştir. mumi k pı ı önunde t 11zim 
Başvekil ve refaktlarmdaki edilmit olan krokiye göre 

zevat vapura binerlerken kendilerine ayrılan ve orada 
rıhtı ı dolduran halk tara- hazır bu)unacah. teşrifat me-
fmdan lkışlanını lardır. murları tarafından gösteri:"' 

'liC t Si RU 

17 O d l tiklal mar-

nut ir 
müt k 

Fu r seferıni yapan 1 mir lec'"k mahallerde yer alacak- FUAD AGRALI 
000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000 :>OOOOOOC>OOOOOOOO 

Karadeniz kıylarında 
Soytarı oğlunun bir macerası 

Yar n uaz temizde hakiki bir macera, heyecan tefrikasına başhyacağız.. Uzun sürmiye· 
cek oıan bu hakiki beyecar. ve tefrika macera tefrikasını karilerimiz çok begeneceklerdir. 

Soytarı oğlunun dehaleti sırasında Gire
sunda bulunan bir muharrir arkadaşımız 
tarafından yazılmaktadır. 

- OO••OO----------------

olacak o n nutuklarmı ir d 
uy r .. co a du. 

Butü 1 r ı n ef\ ı ola-

r k fi me \'. bıltcektir. ı u
B şbakanımız 

e do vetlıler 
u_.ri gez c l rdir. Ba ba

k ı ım\z t.'r p v\ onu ay ı 3)rl 

ıd kt n nra a) nı il)'OI 

Is dönecek-

REFİK•~AYDAM 

bir v apurun daha tabrikedi· 
leceğ' xannedilmekteclir. 

1 i gündenberi İzmlre ıe· 
lt"n Ankara ve Afyon tra• 

CELAL BAYAR 

refJerinc F u r azinoıunda 
fuar ko it si tarafından bir 
ziyafet verilecektir. 

Başbakanımız saat yirmi 
birde lzmir vapurile limanı· 
mızdan 1 tanbula hareket 
tmeleri muhtemeldir. Eks

po anlar d1m pavyonlarının 

eşyasını yerleştirmeğe baş
lamışlardır. 

ı rı hıncahınç doludur. Son 
bır nafta içinde hmire tô· 
minen em bin kişilik bir laalk 
~ iitl •cıi \?ehnittir. Bu ak ... 
her üç hattan ıelecek trd• 
ler şehrimize daha yirmi 1Mt 
bin kişi g etirecektir. 

Bır müddettenberi Ôde· 
mişte bulunan Adliya 'fakilİ 
Saraç oğlu Şükrü dün ıelari• 
mize gelmiş ve meruimle 
istikbal edilmiftir. Sayı• Ye• 
kilde de burUnkli tlrade 
hazır bulunacakbr. • 

EFE 
BUGÜN 

Saat beıte 
Çıkıyor 

Pazar günü Istanbuldan 

gelmiş olan Karadeniz vapu· ı 
ruyle bin kişi gelmi lir. 

lki gün eonra lstanbuldan ------•••••• 

Zafer bayramı 
Nemiz varsa o zaferden geliyor. Hür ve millt bayat, mllt

takil yurd, vatan biıtünlüğii ve millet birliii onan eıeridlr. 
O zafersiz hepsi aksi olacaktı: Orta Avrupa ile Meriç ara• 
sındaki türklük nasıl ölmüşse Trakya ve Anadolu ttirldlll 
öyle inkiraz bulacaktı· Bulurmu idi, bulmaz.mı idi? Eabt 
Avrupa emperyalizminin kararı o idi V osmanh impanter
tuğu Türk mitletini böyle imtihanlardan geçmek içia cilaai• 
lamış değildi. 

Öyle ki bu millet yalnız hür olmak değıl, sadece ,_. 

F uarın gülü Ve bülbülü ! ! mak için dahi müstakil olmaya mecbur idi. 
Her şey, nemız varsa teneffüsümüze kadar bepıi o ufer

den geliyor. Bu cümle bir destan aatmna beaziyona M· 
kikatin ta kendisidir. 

YAZAN : SEYiRCi 
Fuarın gül yanaklı şakrak bülbülü, bülbül gibı öten sevimli ve bir tanecik gülü kimdir, 

biliyor musunuz ? 
A gır başlı ve çoluk çocuk sahibi bir adama bile 0 bu gül ve bülbül Fuarda ıı görürse, 

ben Fuarı gönde hiç olmaz.sa on iki defa ziyaret edeceğim ,. dedirten Fuann Kraliçesi 
kimdir, bunv öğrenmek istiyor musunuz ? 

"HALKlN SESi,, nde yarın başlayıp yirmi guo deYam edecek olan (Fuarın gulü ve bül-

• Dllti ! ! ) batlıklı tefrikamııı okuyunuz .. 

Ve bu zafer ondan geliyor. Bir milleti istiraplan •• İ9ıt 
yanları tam zamanında bir şefin dehasından atef alahiline 
akıl ermez mucizeler vücud bulur. ı 

Ağustos muharebelerinin eşsiz. başbuğmau tekrar ...... 
lıyalım; ona vatanımızı, şerefimizi, b&rriyetimili, lla1* 
yaptabilmek kıymetini veren her ıeyi borç.hı;u. 
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Yamanlar kızı 
Macera Romanı 

Yazan: EROL TEKiN 

Genç kızın üzerine bir 
lık çöktü ••• 

.., 
agır-

Ercümendin sesı biraz 
ıertJeıti: 

- Rica ederim bundan 
bahsetmeyin .. 

Nermin bunu da gDJerek 
karşıladı: 

- Halbuki bense bundan 
bahsetmek istiyordum .. 

- Neden?. 
- Oyunda kaybettiniz. 

Fakat aşkta kazandımz. 
Genç adam omuzlarlnı 

silkti: 

- Yanlış bir düşünce .. 
- Hiç bir suretle.. Size 

ben temin ediyorum. Oyun
da kaybettiniz. Fakat aşkta 
kazandınız .. 

- Nereden biliyorsunuz?. 
- Orasını sormayın .. 
- Uyleyse siz ... 
- Kumarda kazandınız. 

Aıkta kaybettiniz diyece~
ıiniz değil mi?, Hakkınız 
Yar.. Ben hiç bir zaman, a.şk
ta kazandım demedim ki.. 

- Hu da yanlış bir fikir .. 
- Sebep •. 
- Siz aşkta kaybetmedi-

niz,. Kumarda olduğu kadar 
aıkta da kazandınız. Bunu 
da ben size temin ediyorum. 

- Ne ile? 

Genç adam bir müddet 
sustu. Gözleri dumanlanıyor, 
kulakları uguldayordu. Ni
nayet son bir gayret daha 
yaptı. Onu omuzlarından tut· 
tu. Gözlerini gö.ır;lcclue bı
raktı: 

- Anlamıyormusunuz de
di. 

- Anlayorsunuz.. Fakat 
anlamamak işinize geliy Jr. 
lıtirap kızı olduğunuzu söy
örıuuuz. Fakat ona daima 

·gülüyorsunuz. Hiç bir kız 
anasıyla alay eder mi? Lakin 
siz ediyorsunuz. inleyen bir 
ruhun acılarmı seyretmek· 
ten zevk duyuyorsunuz .. 

Genç kızın üzerine bir 
ağırlık çöktü. Omuzları düş
tü. Başını öne eğdi: 

- Ercümend.. Ercümend, 
diye inledi.. 

Sessiz sessiz ağlayordu: 
- İnanamıyorum Ercümend 

yalnız sana değil hiç bir şe-

Ben yalnız ondan aldığım 
gıda ile yaşayayım .. 

- Seviyorum seni Nermin .. 
- Sevmek... Çok güzel, 

çok tatli bir şey.. Fakat ... 
ben ondan o kadar uzağım 
ki.. Hayır, hayır... Uzak de
gil, ondan o kadar korku
yorum ki... Bugün belki mes
ut o' bilirim. Fakat yarın? 
O zamı:m istirap içinde mi 
yaşayayım? Ben insanlardan 
kaçtım. Bırtık beni Ercümend. 
Ben bir daha onların içine 
karışmayayım. Aşkım p~ato
nik olsun .. 

- luanmadım demeyorum, 
inandım. Fakat nasıl söyli
yeyim kalbim buna itiraz 
ediyor. Hayallerin kızı ha-

yallerin aşıkı olsun diyor. 
( Arkası var ) 

Musiki 
meftunlarına 

Akord edilmemiş bir piya
no kulakları tırmalar onun 
için musiki sevenler bozuk 
ve iyi akord edilmemiş piya· 
noları görmek bile istemez· 
ler. Bozuk ve akordsuz 
piyanolarınızı yep yeni bir 
hale sokmak istiyorsanız 
veyahud biyano almak veya 
satmak arzusunda iseniz 1'1· 
sancakta MP•' •• A•)'OA - .t.a 

sinde (49) numaralı eve mü-
racaat ediniz. 

Yusuf Riza 
Okulu 

Eski Darü]irfan 
Memleketimizin en eski 

bir hususi okuludur. Ana ve 
lık kısımları havidir. Ana 
kısmı 4, 5, 6 yaşındaki ço
cukları kabul eder. Okul, 
en yeni usullerle çocukları 
hayata ve Orta okul tahsi
line hazırlar .. 

Fransızca dili ilk kısmm 

ildnci sınıfından başlar. 
Her iki kısma öğrenci 

kaydına 1 Eylul tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

Müracaat zamanları : saat 
dokuzdan onyediye kadardır. 

Kestelli caddesi, No. 76, 
Tel fon : 2914 

Adanada kız kaçıran bir 
şoförü öldürdüler 

_q 
Tuhaf, fakı 
inanılma~ 
şey! •. Ad 

d Ayasın yeni dürmüşlerdir. Kızı kaçır~nlar-
ana a k ., b . R f ve 

k .... nde Yusuf onbaşı ismin· la ızın aga eysı aı -
oyu · akrabaları arasında muca-

1 DUNYA1> t 
Neler oluY0 

~oooaooocooc>O~.d· oı\Y 
'1 l 

Tankların mu(.; lW 
· deO harebe fillcrın , Size tuhaf bir haber ·. 

ceğim: Hila lngiliz bi 
bahriye lordu bulunan d 
mat Sir Samoel Hoar, . 

yareye hiç binmemiş ve· 
çenlerde ilk defa o!ara~ 

cesareti göstemiş ! 

de bir adamın kızı~ aynı d 1 b' hayli devam etmiş· 
k .. d S"l n oglu Sa- e e ır oy en u eyma . t · H tti bu boğuşmada nek ahrıtŞ oıss~1 

Herkes tankların fedadi: lıh ve birkaç arkadaşı ıle R~if d: yaralanmıştır . 
şoför Mehmed tarafından Salih ve arkadııışları kızın d ket bll~ı 
zorla kaçırılmıştır. akrabalarının mukavemeti 

Hadise daha zabıtaya ak- karşısında daha fazla daya-

Harp esnasın a ti•' . 
w • • zannederler· ~i b~' 
gını ba e• ·cı· 

Sir Samoel Hoar'ın 
yareye binmesi, lngiliz il 

buat aleminde büyük 
ba.:lise olarak karşılan 

daha tayyareden inerker 
rafını bir sürü muharrir s 

mıştır. Sir Samoel Hoar 

kurunu vustadan kalma 

adam gibi hcvada hisseU 

Jetini gazetecilere anlatın 

Fakat bu işin en müh 
ciheti Laydi Hoar'ın etrafı 

da idi. Çünkü kocasını ta 

yareye binmekten mennedt 

bu kadın olduğu söyleni 
mektedir. Bunun için muhc 

birlerin bir kısmıda Sir Sa 

moel Hoar'ın evine koşmuş 
!ardır. 

Laydi Hoar evvela gaze 
tecilere cevab vermemel 

istemiş, fakat sonunda 
tayyarelerin şeytan işi bir 

betbaht olduğu için ko· 
casına binmek müsadesini 

vermediğini söylemiştir. 
Bir muhabir: 

- Pekala.. Şimdi ne için 
müsaade verdi iz? Diye sor· 
muştur. 

- Tayyareye artık herkea 
biniyor. Merak ettim, 
PAıd~ ,. .... n •• -~ .. ı. - · 
pas bana tayyarenin insan 
zekası eseri olduğu için şey· 

tanla alakası olmadığını söy· 
ledi. Bunun üzerine kocama 

tayyareye binmesine müsaa· 
de ettim. 

- Şu halde .. Gazetelerin 
korktuğunuz hakkındaki yaz-

dıkları doğru değil, 

- Tabii doğru değil. Ben 
hiç korkmam. 

- Tayyareye binecek mi
siniz? 

- Bineceğim. Hem de ya
kın seferler için değil.. Hin
distan seyahah için tayyare
ye bineceğim. 

- Yalnız mı? 
- Tabii yalnız .. 
- Sir Samoel Hoarı almı-

yacak mısınız ? 
- Tabii almıyacağım, çüo· 

kü o uzun tayyare seferle
iruden korkar ... 

setmeden, kızın kardeşi Raif namıyarak kaçmışlardır. 
ile akrabalarından birkaç Bu esnada takibe koyulan 

tanklar çok da ,;y.s1 · 
tarihi vardır. Al01.~.0 eser~ 
!erinden biri, Jpgı ıı aP''~ kişi derhal kız kardeşlerini zabıta da bunların izini ara-

kaçıranların arkasına düş- mağa başlamıştır. . üzerinde tetkikat Jıııit=. 1f' 
şu satırlara ras~ g ınucid1 ,. müşler ve nihayet onlara ye- ~adis.e hakkı~da tabkıkat 

tişerek şoför Mebmedi öl- genışletılmektedır. u Log rtimenın . .~ 
~~~~~~~~~~-.. 
4 koyunda11 1 

ne hasıl o ur? 
Kasaplık koyun işlerinde 

Avusturalyanın şöhreti var
dır; halbuki Arjantin de bu 
hususta bir mevki sah'bidir. 

Son bir istatistiğe göre 
Arjantinde tam 140 milyon 
kasaplık koyon var~ır. Fe~
kalade koyun yenmesıne rag-
men bunlar mütemadiyen 
artmaktadır. 

Arjantinin Pamva denilen 
geniş ovalarının koyun üret· 
me~ine çok müsaid olduğu 
anlaşılmaktadır. Çünkü ... Bu 
140 mılyon koyun bundan 
450 sene evvel İspanyadan 
nakledilen dört koyun ve 
koçtan üremiştir. 

İki iş bir arada 
,.a pılırmış 

İki iş bir arada yapılmaz 
derlerdi. Halbuki Sidneyde 
bir adam var pekala ypıyor. 
Bu adam Stirling isminde 
bir logili2.tiir. Sol eline. bir 
\r 1 -- :1 : _ı:ı..... -··--· -
ufanda i~i ayrı cümle yazı-
yor; gene iki elini kullanarak 
başka başka iki resim yapı-
yor. 
Çocukluğunda Stirling sol 

elile soldan sağa yazı yazar 
muallimi okuyabilmek için 
kağıdın yanına ayna tutar-
mış. Nihayet çocuğu doktor
lar muayene etmiş ve onu 
bu huyundan vazgeçirmek 
için sol kolunu vücuduna bağ· 
lamışlar. 

Striling kolleje girdikten 
sonra bu sırrını meydana çı
karmamış. Fakat bir gün 
muallimi ceza olarak ona yüz 
satır yazı vermiş. Stir-
1 ng iki elini kullanarak, 
çok kısa zamanda yüz satı ı 
yazınca nazarı dikkati cel-
betmiş ve bu sur" tle yeniden 
iki elile ayni zamanda baş-

Sun'i Kar! 
Paris şehri, cihanın en bü

yük ve mükemmel sergisini 
1937 senesi için hazırlemak· 
tadır. Bu serginin çok hari
kulade olacağı söylenmek
tedir. Bu arada, yazın otta
sında " suğuk dairesinde ,, 
kar yağdırılacakmış l 

Vakıa, bu yeni bir fikir 
Rusyanın son çarı ikinci 
Nikolanın Parisi ziyaretinde 
Paris belediye dairesine iki 
beyaz ayı heyl<el ksnmuş ve 
bu heykeller içinden bir asid 
sülfürik aletiyle kar yapıl
mıştı. Fakat bu defaki usul 
büsbütün başka olacak imiş. 

Şikago 
Bayramı 
Cihanın en büyük şehir

lerden birisi olan Ş kagonun 
bir bayramı Fransada Reon 
kasaba ında yapılmıştır. 
uuna ne münasebet diyacek-
siniı. Çünkü Şikaga şehri 
Fransadan gönderilmiş olan 
Per Market tarafmdnn tesis 

Nafıetı ~,r 
koçyalı John 0o 

f Bacotl 
daşı feyloz;.k . söyledi: ~f 
deşine şu ~ ~~ aııi•Y' ·.f t11ı 

_ Her turlu Pl b• ı. it.. ., 
b. ~r• iıl llQ~ 

bilecek. zı~hlı ır peli1'le ... i' ,., 
etmek ıstıyoruo>· c.uO Y":, ı. 

1 kur,. r ııı't 
deu sağa so a. j\Uab'".,ı.~· ~t 
d11sın, öyle kı, ş•t"' V t,,; 
kralın duşmanları )at· ; ~.11 
tan korkub kaÇ:;~eıı 'fil' ı;tG ' 
eski ınuhareberl 801,r .A ~ t&. 
hem oldnm. O ıaPl·c.leOS~ a. ~ 

k şun ı,. ır ~ 
lerin sırtına ur d ıar 1 i.'' 
Üzerlerine zırh 0 

• . .il ~ 
d .. ,, h~. 

lar ı . ,, 
580 5eoe t't ı 

Bu sözlea 1 ~ ~ 1 

söylenmişti. yerle ~· 
Oturduğunuı . L ~ 

kirletrne)'l~er ~ ~ U 
. . bet• r.. "> 

Yiyeceklerını . t•ç ~-' ~~b 
kıra gidenler, bır 8

91't~lf'~ t~ ... ~ . 1 ·,•er, P ıer il "7~ 
gesıne yer eş~ '. içer ,. () 
ı•İ açar le. r, yıyıp 

1
.,,, ~ıJ ~,, 

etrafa yağlı k~tu p•'? ,~, 
kağıdlar, keo>ık · bar•~ ~, L 

k. d klerı ~ "' yemiş çe ır e J ~-
çıkıpğiderler .. de ı,611 f ; 

Bu yalnız bıı bet t-

d .. yaıııP ~.Q• 
sanmayın, ~P .. ~ "'\ . 

rinde bövle~ır. ı<u\iibilı i \ ~ 
-..lt!I. ••• Paris Turıng ı.,·ıtet11 a. 

~te, Daon kasabasında, k~ O' ~ı.ı. 
dınlardan müteşe bıJ .J ~ "ICSı, 

bu papasın doğumunun üç f 1 . aptıJl~t ' r. -· 
mü reze erı Y 't kırl•' tıf \t. •t 

yüzüncü senesi yapılmış ve rezeler geç vakı b•''~ I ;·~-
buna Şikago bayramı denil- yıhyorlar ve balk•~ .• ıdırt1 ~dıa 
miştir. d p .,.. ı. 

Per Market'in Şikagoda artıkları orta 
8 l "I\ 

büyük bir heykeli de vardır. lar... ,.,.,.,,...,.,. e 1.. ~'\ 
· ......... -~ etli " ,.1 l'~ b 

Domuz ve vılan rm etleri çok ıez .. ıel )ıO ')t 

Dünyanın emeşh~r domuz- ket üzümü gibi gu 1,~ t 
lan nerededir bilir midniz ? :miş. ı/ ~ 
Estremadiir de Estremadür Stbebi? 11aol• 1. ~t 
nerededir bilir misiniz ? İs· Bu domuzlar y ~oıP"J \ 111 

panyada, Portekiz hududun- leniyorlar, yılan ~a .,e '° \1

d 
da. ların ettine leıze \ & 

O d b ı d 1 koku Veriyora1UŞ" ~ ra a es enen omı·z a- .A 
.An i:JıOll "' '· ~·Qııı~1rlıA~t. · ırıı, ~ıat!lWıı1 dtıi~·ı~ıt®ı~I· ·~1 

~ 
~ 

ka başka işler görebildiği ,, , . 
meydana çıkmış ama bu sefer r"f' ·'.r<' ,,~--
onu bu h~yundan vazgeçir- 19 ~ t 

w w ı ô . ' mege ugraşmamış ar. ~ ~<;~\ı~~ 

. Bir 4 o Cl·nayet~ ~~!~~du~~::. garib bir duman:! ::~~i>;,,~~h~~.~:~i~ ,.,.;. ~~~-~ - . bi• 
G 

T • k' ld w "w k - k d ,. • d • .. .. , • DJ\ltblŞ ecede i Evet, Z. R. mahud bomba- nın ım 0 ugunu ogren~ıe .Şimdiye . a ar zmır e goru memış 
cıklarrndan birisinin daha atıl- · için gazetelerin intişafına s ı• R K 

ye inanamıyorum. Ben talih· 
siz bir kızım.. Zengin de 
değilim. Aşkım istiraptır. 
B1rak beni, .. bırak Ercümend. 

.... 
l{orku Ve Heyecan Romanı 

Sen .... 
Fakat Cim sozunu belir· 

meğe muvaffak olamadı. Ze· 
bani suratlı haydud bir kur
ıunla beynini dağıttı. 

Fakat bu sırada bir.si da
ha odaya gırdi. 
· · Bu adamın korkudan yüzü 
adeta yemyeşil olmuştu. Ze· 

·'hani uratlı herife: 
- Rei f dedi. Bfitüo ümit· 

lerimiı mnhvoldu. Polisler 
·içeriye. girdiler, müdafaa im
klnı kalm,dı. 

Bu d.rbe, beydud efine . .. 

38 -
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sanki bir elektrek darbesi 
tesirini yaptı; heman yerin· 
dan fırladı, bir deli gibi: 

- Pekala dinamitlerin 
fitillerini tutuşturunuz ! Daha 
ne duruyorsunuz ! Siz hepin· z 
buraya geliniz, polisler Lina 
ile havaya uçsnDlar.. Daha 
iyi.. Bu suretle bir darbede 
polisin çoğunu öldürmüş olu
ruz!. Dedi. 

Fakat haydud aldığı r:nri 
yerine getirmek içın bir adım 
bile atmağa akit bulamadı 
ve bu nda kOç k bir infilAk 

kadar sabır edemiyeceğinizi 
ması zamanı olduğuna bük- bilitim. Ve ayni zamanda 
metmişti. vazifeniz itibarile bunu gaze- . v(jltiirP'r~· 

Ve ... Son kalan bomba- 1 d .. w k d w 1 6 f ·· b tıle "' te er en ogrenme ogru arsıuluaa ıncı uarı munase e .. ··k 
sını da bu suretle en lazım olmıyacaktır. ta bütün dünyaca tanıomış buy1.1 

vet faydbaı,ı od)acağı bir sırada Bun için size, bayret et- Klukefsı· sı·rki 
a mış u un u. etmemeniz şartile haydudla-

Bundan bir saat sonra. po
lis müdürü Snıit kendine 
geldiği vakit, dairesinin bir 
kanapesine uzatılmış olduğu
nu gördü. 

Zabıta meınurları, kendi
s'ni ve haydutları baygın bir 
halde bulmuşlardı. 

Simit kalkarken, avucu 
içinde bir kiğıd olduiunu 
nladı, keman kağıdı aldı ve 

. şu sotırlan okud~: 

rın reisinin doğrudan doğru
ya ayandan barkley olduğu
nu söyliyotum ! 

" Bu adam 39 muhalifini 
baydudlara temizlettikten 
sonra, kendisinide güya kat
lettir ""' iştir. Halbuki katledil 
miş değildi, cesedinin kny· 
boJması ile haydudlar ar...ı • 
sındaki yerine geçmiş ve sizi 
karanlıktan avlamağa ba -
lamtışh ! z. R. 

SON 
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i Elhamra ls~3 İ 
41( idaresinde Milli Kütüphane sineması ,. +c ,., 
fC BUGÜN ,., 
tC büyük program )t 
tC 1 -Bütün İzmir halkının büyük sabırsızlık ve heyecanla )t = beklediği Türkün şebametini tarihe altın karflerle yaz- ~ 
+(dırdığı kahramanlık diyarı Montrö zaferinden evel ve sonra)+ 

.~ ÇANAK K AL E = 
- 5 - +(Türkçe sözlü hadisat fiJmi - Çanakkalede yapılan merasim)t 

ftt . ~ 2 Bir gceenin iskandalı ~ Jt argarit oynİyor' titriyor' ı U Klark Gable - Konstans Benett = 
~ ~bt l\rırıyor şarkı SÖy}İyor •• +c Fiatlar: :JO, 40, 50, tiO kurustur M 
Lifi l. ıa, .~tnijz ayılmamıştım. ı oplatan bir çifte telli Mar- <t( ~ - )t 
""' ~ ay1 ~ Seanslar: 3. 5. 7. akşamları 9, 15 de Cumartesi tenzilatlı u. 
• ~ li.,. • Ye sarboşdum. Ben garit oynıyordu. Kendinden '" w 
1"" ~~" 1 « talebe matinesi ve Pazar günü umuma 1 de başlar )t 
~ ~-,t .. ~:e rakı, fıçı fıçı bira geçmiş.. t ~::W:~~~~~:W:~'S~:r;~U'I= ~~~~~~,.C~ 
r_. L he, flllıştım. Buna rağ- - Sagapo hora... t ~~~.*:lc~~~:!:**i ~ --*:t:~ltlt-*»b 
~ l...~lti serboş olayım da - Saado hora... :,,: D Q K T Q R ~ 
~ d ~gözleri cam parıl- litreyor, titretiyor. Kıvırı- ~ i' 

-: ~Ilı.. o •ısın .. Bu nasıl olu- yor, kıvır kıvır, kıvırıyor.. B A. e ı Tonay ~ 
-:ı, "'lG.ı Çalkalıyor.. Çalkılıyord u, '1'\ \ 

~ ~harsını bütüm arzumla kıvırıyor ve titreyordu. 1 <f< Bakteriyolog ve bulaşık, salğın ' 
' .~ •ç~e tııahnıur ){özlerimi Kendimden keçtim... ~ hastalıklar mütehassısı ~ 
~ , '"'·· Margariti doya - Hehhbh ! > +c Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- ~ 

. be~rettinı .. işte günler· Diye ben de aykırdım.. :tj da 30 sayılı ev ve muayeneh&nesinde sabah saat 8 den X• 
~•ti. Şbeklediğim, saniye Bende sarhoş ve müvazene- "" akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. X: 

~ L,.
1 Çıpt.ku ~nda Margarit ~iz vücudumla oynamağa ~ Müracaat eden hastalare yapılması lazımgelen sair « 

)e ·°' d .. bır gecelik içinde hora tepmeğe başladım. 4fC tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- ~ 
~'kı:ıru ilerliyordu. Sa- Ben de elimden geldiği -t( lara yapılmasına cevaz görülen Pnomoloraks muayene· ~ 

İ ~: Gl ~altın saçları omuz- kadar titriyor, titretiyordum. •)( sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )i /. "Ot;~nt. dağılmış, nalğa· Gücümün yettiği kadar çal- «:w;~:w;~~::W:~!'$:w;~~~~Jpl:~~)t 
~ hı/• 'Bır ayağı üzerinde kalıyor, kıvırıyordum... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ )'td lıplıya bana doğru - Hehbb ! ~ Ti •ık •t •k ~ 
<:>'1· \~ l ll ~ "-~ •ıçttd k - Horra... ,~ w 
~•t titr 1 

ta oda zanğır yaşa be.. t'•l fg; 
~, L )nk 'Yordu. Birdenbire - Hay yaşayalım... rt~ Bı·çkı· yurdu .. • • ~ 
~··d •e~ havaya atladı ı ~ muessısı t! 

~ ~ı:~1::'.~i birbirine ç.ıd~:;,~~;k, çoşmuşıuk. ~ Zebra Hasan ~ 
~~~itllte.. Diye haykırdı. İkimı de azgın birer deli ol- ~ Talebe kaydında başlamıştır. Hiç dikiş bilmiyen ba- ~ 

. "-~ b ıöılerini gözüme muştuk. { ~ yanlc.ra bir s •nede çiç k yal. boya fosfor kabartma biç- ~ 
tt'dı •kıyo d B' d h **ıt • . • ~ ki dikiş öğretilir ve Maariften musattak şahadetname ~ 

BÜTÜN TÜRKiYE HALKI 
~ 

r...-~u~ 
1 .... 

· ' ·~~' f / ı. · 
~~~,l 

1 ~ 

Alameti ' farikası FİL BAŞI resminden ibaret olan 

,, Türk çamaşır çividi" 
ni kullanmaktadır. Bu çivid ile yıkanan çamaşırlar parlak 
beyazlığını muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır
ları harab edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
GA yapmaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 
müddet nescilerini muhafaza eder. 

Bu çivid ile yıkanmıyan çamaşırlar beyazlığını kaybedib 
sarımtırak bir renk almaktadır. " Türk çamaşır çividi " 
suyun dibine çökmez bova ~uvveti piyasada satılan diğer 
ECNEBİ MARKALI ve İSIMLl çividlerden binkat hada 
iyidir. Ayni zamanda " Türk çamaşır çi~idi ,, hedirelidir . 
Senede iki defa size zengin eşyalar takdım edecektır. He-
diyeleri almak için çividin. sarılı olan. kiğ_ıdların~an 1.0 
dane getirmek kafidir ve sıze derhal bır bılet verılecektır. 
Her türlü malumat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 
toplan ve perakende sipariş kabul edilmektedir ... 

9 Eylôl aharat Deposu 
Balcılar caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

ediniz. Bütün Türkiye kadınlarınıo kullandığı yalnız, 
bir çivid vardır bu da 

"Türk çamaşır çivididir" 
______ ......., ... _ - ~!!!!!!a 

·~ le d r u. ır a a Ne oldu? .. Margarıt bırden- ~ verilir. Dikiç bilen bayanlara ayrıca hususi makas ders- ~ 
L. ' • l\ eli gibi boynuma a 
~ o1J1 .1 bire soluverdi. Yorgun ve ~ leri gösterilir. Altı ayda mükemmel makastar yetiştiri- ~ • l b •ı C 
,.:ttij tı e beni olanca b d Od d k k ~ ~ 

~ "'~ e Sık aygın üştü.. a a i ipe . ~ lir. Muhtacı muavenet olanlardan ücret alınmaz yurdun ~ ıcen er l ır f ~d dt 6
1
Yhor, dudaklaı ını divanın üstüne yığıhverdi... ~ atelyesinde en müşkil pesentleri memnun edebilecek ~ 

~ g zunıde gezdiri- Şeytani parıltılarla yanıp E dt.recede sipariş dikiş kabul edilir ve hazır karyola ~ , . ' · . . 
~ ''tit tutuşan gözleri ani olarak ~ takımları satılır. Daha fazla izahat istiyenler her zaman m Neş enızı, ha yatınızın zevkın_ı. sıhhatınızın 
'' b l\Otk delirmişti diyebi· sönüverdi... tf yurda müracaat eqebilirler. ~ daimi surette korunmastnl temID edecek ancak 

J ~)t" ''-i tunı .. Genç kadı- (Arkası var) ~~J}~t!l~~~~~~~~s ~at'!l~~~s~~t.,,~~ y··k l K b d e·u 
ti~:· d•b::~•vi~!d.b~~'. • ~ S. Ferit eczacıbaşı u se' a a avı ve 1 ur 
" ~ d cu.ı.,denberi çe- Denız yolları r-2 Bütiin Türkiyemiz de büyük bir mevki ve şöhret kazanan rakdarıdır. 

~. "tt:."~nan bu kadına • 1 t ••d•• fi her yerden seve seve aranılan İzmir kokuları biç şüphesiz -·-

\ d~l'k •g•rıyor, çağın- ış e me mu ur- tl S F •t b z . k. . 
\~ll)Qı;t•yordu. Evdekile · lu••gv u••nden • E • eri eczacı 8Şl engın ışesı 

" 

11'tıd k • :q. kolonya ve esanslarıdır. ..., d, a~ orkmıyor· ~ 
l' i•Yrıtabii bir hal 1 - Bu sene Arsıulusal ~ Bahar, Altındamlası, Dal· s- İzmir fuarını ziyaret etmek ~ ya, Yasemin, Ful, Mubab-

\..;'I .. ~liuıca bir daha istiyenlere kolaylık olmak S betçiçeği, Unutmabeni, 
"'1' il kend' d üzere 30 agw ustos 936 pazar ~ Senin için, Manolya. · 'y ım en geç- ~ 

~ . '14d lltabbiın kendimi günü İzmire geJecek olan E Yeni çıkan kokular 
~ "'-hı:._sanıyordum. Bu Karadeniz vapuru fuarın ·~ Nergiz Nuvar, Revdor 

~t ~•hp ~· binbir cilve, açık bulunduğu müddetçe ~ _F_e_ri_t. ____ -----
~ ~lldıtt e •lde beni ç1ldır- İzmirde kalacak ve ziyaret· ~ Yakında çıkacak kokular ıc:· ..... ~-""1.._ 
~ b4 1 tuYordu. Birdan- çilerin ikametini tahsis olu- ~ Krepjorjet, Leylak Blan 
~')lı t~~k Yavrusu çe- narak yatak ve yemekleri ~"'"'"'b~""i~~;";~";u1k1;~11k1111;;;;: 
~ ıçradı, odadan temin o!unacağı gibi vapu- ~ ler tabii çiçeklerden istihsal 

~ •onra run gece ve gündüz kara ile ~ edilmiştir. Benzer ve ya-
1..."t~li)er k çakrak bir doğrudan doğruya irtibatı &] kın isimlere aldann::aymız. 
\1 b·bit ,~ odaya girdi. şatlar vasitasile temin oluna- ~,l S f • t 

:/ içk'.ıe \'ardı. İçinde caktır. ~•l • eri 
1 

trltıtı~··. 2 _ l'rmir vapuru İstan- f'+] isim ve etiketine dikkat. 
Stti ıçernıisin buldan 31 ağustos 936 pa- [•] UMUM DEPOSU 
1
stli ttı.. zartesi günü kalkacak ve 1 [~ Hükumet sırası~Şif a eczanesi ~ ltı.. ~ • 
t1 ')di . eylfıl 936 salı günü saat 14 
11e-.i1ı •çeJia:ı.. de Izmire gelecektir. Bu Doktor., 
~--· ferdine k 

~~~.::••••!ine::· ::;:;ıa1:~ d!;::n1sı:nı-u~~ M. Şevkı· Uğur 
"'.. hareket edecektir. 

~ ~t.. ... 'tkın.. F k b ..... b· 3 - uarın açı ulun-
"· }hı... ır aşk .. ;f ~. d "• duğu nıüddetçe lzmirde ka-
\'~'~ıa .. ~:lluyor, hara- lacak olan Karadeniz vapu-
~,._' tatlc b~şahyor.. runda yatmak ve yemek yi-

'-~l"''~ ~r ~~·~dılve için· mek isteyenlerin şeraiti an-
\~ '"l 1 .. .. lamak için Denizyolları iş-

, b·~~td: lk•dın gra- !etmesi lımir acantalığına 
lt b,; Çefte telli... ve duvar ilinlanna milracaat 

"· Çıldsrtan, eylemeleri ilin olunur. 

Dahili hastalıklar mütehassısı 
Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuş. Hastalarını 

~ her sabah saat d'"kuza kadar ve öğleden sonra birden 
l. itibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay Memduhun labrotu· 
varı karıısında 36 numaralı muayenehanesinda. 

( Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansızlık, zayiflik, 
· kalb bastahklan, mide, barsak ve böbrek hastalıkları J 

Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruı tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

~~~~r!.Sri!il•E•IBEBIBıl 

m TELEFON 
~ TAYYARE si~eması 31s1 
~ BUGUN 
~ Birinci büyük proğram 

~ Dınarlı - Cim Londos a 
l*J 
rt 
E 
~ 1 

Arasındaki heyecanlı maç 
Ayrıce iki şaheser filim t 

- Paris hayatı 
E Fransızca sözlü ve şarkılı 
S Maks Derly ve Conchita Montenegro 

1. 2 - Güldüren gözler 
E Chırley Temple (Şirley Templ) 
S Büyüklerin küçüklerin sevdikleri altı yaıındaki yıldızın 1 
m. çok nefis bir filmi 
E FIATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 
E B 
aaaam~aem 
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lzmirin bir cen-

net köşesi 
lzmire gelib te Karfıyaka

nın belediye banyolarını ve 
orada mahtaba karşı bir 
kahve içmiyenler, lzmirin en 
.Uzel ve en cazip bir köşe
ıini görmemi' sayılırlar. Bu 
banyolara gidib gelme vapur 
Ye tramvay ilçretleri dahil 
gitmek ve girmek hepsi vir
mi bet kuruştur, fıraanh ka-
ÇU'mayınız . 

Altınyıldız'ın 
Müsameresi 
Albnyıldız spor kulübü 

Cumartesi g6nü akfamı Do-
la phkuyu C. H . P. binasında 
güzel bir müsamere vermiştir. 

.. Zafer Yıldızları" adında
ki milli piyes büynk bir 
muvaffakıyetle oynanmıştır. 

Birkaç güzel konalei ve 
arada mil iğin nefis parça
ları davetli bulunanlara iyi 
bir gece geçirtmiştir. 

Gençleri tebrik ederiz. 

İlkokullar 
Bugtinden itibaren ilkmek 

tepler talebe kaydına baı
lanacaktır. 

Maliye 
memur lan 

Yeni maliye teıkillb do
layıaile ıebri,,.izde SO me-
murun açığa çıkarılacağı 
ılylenmekte Ye tahmin edil
mek töir. 

Etrafı pembe 
görmek 

Geceleri yol kazalann önü
ne geçmek için lngiliz mü
hendisleri yollan :ne renge 
boyamak lizımgeldiğini dü
flbıdiler. Bunun için de yol-
lardan biri her renge boyan
dı. Nihayet pembede karar 
kılındı. Pembe renk iyi ay
dınlarıyor ve gözleri de yor-
muyormuş. İngiltere şoseleri 
pembeye boyanacak ve bu 
bir gün her tarafe sirayet 
edecek, dünya şoseleri pem
be olacak, bizimkiler de ... 

"Etrafı pembe görmek" yal
nız nikbinlere mehıus bir 
görüf, olmıyacak herkes et
rt1fı pembe görecek. 

? • 
1 Eylülde 

Ne olacak? 
Panayır açılacak ve 

KORDON rakısı piyasaya 
çıkacak. 

İstanbul Şehir 
Tiyatrosu 

1 Eylül 1936 lzmir Fuarın
da Operet temsillerine baş
lıyor. 

BiRiNCi GECE OPERET 

Deli dolu 
3 Perde 

MOZIK, BALE 
FIA TLAR: Numaralı yer

ler 100, Birinci mevki 75, 
ikinci mevki 50, Üçiincii 
mevki 30 kuruıtar. 

BiLETLER: Saat 16 elan 
..,. Elhamrada •bhr. 

(lhllım s-t J 

asiler Madrid üzerine yü
rüyOriar sivil halk kaçıyor 

~--~---------------------.. ····00.. .... ------~---------------------
l boşalmaktadır. Asiler, Estar- J 

madur ve Toledo cephele
rinde büyük muvaffakiyetler 
kazaomışlardır. Asi ler Mad-
rid üzerine yürümektedir. 
Gadarama cephesinde yeni 
bir hareket yoktur Şimdilik 
iki tarafta top ateşi ile bir
birini dövmektedir. 

Hedaye 31 - iki taraf ta 
miltareke için müzakerelere 
başlamıtlardır. 

Madrid 31 - Asiler sekiz 
saat devam eden hücumları 
püskürtülmüştür, Yüz isi öl
müştür. 

Asilerin dört saat içinde 
lrnn tahliye edilmezse şehri 

OLUR ŞEY DEGİL! · .. ..,, 
Her memleketin kendine tJO 

ıt•' bir misafiuerverliği varlll ıt 
_ .... -~ . ııırtıl 

l\1acarlar arabanın tekerleğini saklar 

Eskimolu misafirin koyıı110 
bir kadın korlarnııŞ ! ~. 

Bizim memlekette misafir- hibine hürmet 98~ o İ 
perverlik pek umumi birşey bini anladınız ıoı e0il' -
olduğu için bir fevkaladelik ev vsahibinin. ço~ 1 

tJt"l " 
sayılmaz. Fakat Avrupalılar- d~gunu. .bır~uj'd i'İO .,r 
la Amerikalılar için öyle h~zm:tçıltr•. oJ bucalı ~ 
değildir. Bundan dolayı ara- surb~luntüw ~r~ g~5tefd1İt ya ı acegını 
da sırada Avrupa ve Ame- c 
. d yorsunuz. s;. 
rıka mecmuaları ballan ıra Eskimolarda - pk 
ballandıra bundan bahseder- larda misafirper\fd~ bir 
ler. Bununla beraber itiraf fevkalidedir. Or• tJI" 
etmeliyiz ki bir takım misa- safiri ağ rlaaıak !t, ,!.,. 

lstanbul 31 (Özel) - is
panya harbı kanlı bir şekil
de devam etmektedir. Harp 
son günlerde isiJerin Jehine 
inkisaf etmiş görü .:ımekle 
beraber her iki tarafın kuv
vetleri aşağı yukarı birbirine 
musavi olduğu için bu mu
barebooin daha bir müddet 
böyle kanlı bir boğuşma ha
linde devam edeceği anlatıl
maktadır. 

Bir lspanyol tayyaresi Kas-
gonya sahilinde bir Amerika 
torpito muhribine bomba at
mıştır. Gemi de tayyareye 
ateş açmış ise de isabet et
tirememiştir. Amerika hükü
meti protestoda bulunmuştur. 

bu sabah imha edecekleri 
haberi bir blöf zannedilmek
tedir. Bütün gece kadın ço
cuk ve ihtiyarlar Fransız 

hududuna kaçıkışmışlardır. 

firperverlikler de tuhaf bir mek iç.in bütün 
8~ 8t 

1 şekil alır. Anlatacaklarımız kak bir hizoıet göt lı 
onlardandır. lardan bi isi oıe;le11d' 

Dün gelen haberlere göre 
lrun cephesindeki muharebe 
sakinlemiıtir. 

lrun ve Senjan Olun şehri 

Berlin 31 - Madrid teh
likeye düştüğü için Alman 
elçiliği BerJine nakledilmiştir. 

------------------------~--~oo++oo----------------------------- ı Çakma-ln gİ liz kralının yat'ı hafif 
bir kaza geçirdi 

Atina 31 - Sekizinci Edvard'ın yatı Halkida boğazından 
geçerken hafif bir kazageçirmiştir. 

İstanbul 31 - İngiltere krala sekiz.inci Edvaı d, dün ak
ıam Nahlin yatı ile Pire'den hareket etmiştir. Sa Majeste, 
cuma günti lslanbul' bulunacaktır. 

Ver2ilere zam değil tenzilat 
yapılacak 

lıtanbul 31 - Maliye vekilimiz Fu d Ağrah vergilerde 
iliveler yapılacağı hakkındaki haberleri kat'i surette tek1ip 
etmittir. Vekil bu yıl yapılacak -vergi tahsilihnın çok eyi 
olacağını ve belkide bazı vergilerde tenzilat yapılac~ ğını 
söylemiıtir. 

Türk Dili Kurultayı çalış
masını bitirdi 

lstanbul 31 - Türk Dili Kurultayı bugün Maarif vekili 
Saffet Annanın bir nutkule mesaisine nihayet vermiştir. 
Maarif vekili, Tiirk Dili tezini dünyaya tanıtmak iç n yerli 
ve yabancı ilimlere teşekkür ettikten sonra Türk Dili ku
rumunun hakikab bulmak azminde olduğunu izah etmişt!r. 
------------- = --------------

Kabine haricinde kalan 
Titülesko ağır hasta 

Biikreş 31 - Yeni Tataresko kabinesinde Titülesko'nun 
kabine haricinde kalması Fransız gazetelerinde bir nevi 
kıığınhk husule getirmiştir. 

Malaryadan hasta yatan Titülesko dün akıam tiddetli bir 
nöbet ve buhran geçirmiştir. Hastalık bu sabah bid bir 
devreye girmiştir. Nazırın kabine haricinde kalması hasta
lığı üzerinde fena bir tesir yapmıştır. 

Vreme gazetesi Titülesko'nun ölüm döşeğinde olduğunu 
ve yavaş yavaş sönmekte bulunduğunu ya%!Jlaktadır. Titü
lesko . kabiue haricinde kaldığını haber alınca bu bir kop
loden diye haykırmıştır. 

--- - ----• 
Alman ve ltalyanın faşıst 

birliii ve sulh 
Soma 31 (Özel) - Alman propaganda nazırı Göbels 

tayyare ile Romaya gelmiştir. GöbeJs söylediği bir nutukta 
demiştir ki: 

"- ltalya ve Almanya ayni sulh idealini taşıyorlar. Bu· 
nun içindir ki faşist doktrini dünyanın en ivi ve en kuvvetli 
doktrini olmuştur. ispanya işlerinde ademi müdahaleyi te
min ederek sulhun kurtarılmasına yardım eden şey, Italya 
ve Almanyanın el birliği olmuştur.,, 

--------~--------0000----~----~--~-

Harbiye mektebini bitiren 
Dokuz yüz Sübayımız 

lstanbul 31 - Dün Harbiye mektebinde dokuz yüz Sü
bayımıza merasimle diplomaları tevzi olundu. Mektebi biti
ren Siibaylar arasında yirmi de Afganlı va dır. 

Orgeneral Fahrettin bir nutuk s6ylemiş ve çok alkıılan· 
mııbr. Bu aeaedeD itibaren Harbiye mektebi Ankuaya 
nakledilmiıtir . 

Fevzi 
"" ~ınm kabelesi 

Ankara, 31 - Büyük za
ferin 14 nci yıldönümü mü
nasebetile genel kurmay 
başkanı Fevzi Çakmak res
mi ve hususi tebriklere a
jans vaısıtasiJe mukabele 
etmiştir. 

Türkkuşunun 
muvafakiyetli 

·bir uçuşu 
nönü 31 --- Türkkuşo fi

lo:ıu bu sabah Ankaradan 
buraya dönmüştür. 

Uçuşta tatbik edilen çift 
remork teçrübeleri muvaffa
kiyetle neticelenmiş ve arası 
bir rekor kırılmıştır: --••9ee ,. ______ _ 

• 
lzmir'in 

Bayramları 
- Baştarafı 1 incide -

bağrına basmak fırsantını 
yine elde ediyorlar. 

Diğer vekillerimizi, saylav
larımızı, yurdun dört tarafın
dan gelen aıiz misafirlerimizi 
Ege hemşehrilerimizi, pana
yıra davetimizi büyük bir 
memnuniyetle kabul eden 
kıymetli tüccarlarımızı da 
aramızda görmekten duydu- ı 
gumuz sevinç sonsuzdur. 

Hersene neş'e ve sevinç 
getiren, sade İzmire dekil 
bütün yurda büyük bir iktı
saı ferahlık veren arsıulusal 
fuarın bu sese daha fev~al
ide v.e daha büyük emek
lerle vucuda getirilişi fuarın 
kıymet ve ehemmiyetini bir 
kat daha arttıracaktır. Bu 
münasebetle fuarın başarı
cısını tebrik ederiz.. 

SıRRI SANLI 

Büyük bir 
miras! 

İngilterede bili muazzam 
bir miras, iki milyar f ıranhk 
bir miras, mirascı beklemek
mektedir ! 

Bu büyük mirasa konmak 
için, haklı veya haksız mü
racaat edenlerin adedi yilzü 
almııtır. 

Bu mirası bırakan ad• m 
bundu 69 ıeae enel 6lmlf-

yatak od sanın. ıf b'ıt Eski Macar sarayında -
Eski Macar krallara kendi- göremiyeceğinız 1 ğıP' 

içerisinde fok. bs 
1 eııeO 

lerine misafir gelenlerin a- B ı } Y rir. irisi e J e 
rabala rındaki tekerlekleri yemekten sonra 
çıkarıp sak latırlarmış; bili· yıkayabilmeoiz içİP 
yoı musunuz niçin? Misaf.r getiur. .. 

60
cO 

çabuk d önemesin ve ziyafet Bu sar1:1 da bir uÇ 1 ,oı 
eğlenti uzun müddet si1 rsün havlu yerine kU P" 
dıye. üzere bir çaput g e 

Çinde - Çinin bazı kı - elinde tuta r. Eğer 
1
, t 

sımlarmda zenginlerin verdi- caksanız yalnız .; 1, 
ği zıyafetlerde sofrada yeni- yacağ nı ve geoÇ y t 
len tavukl arın kemiklerini yar l>ir kadın P ~a 0 dıJ 
ve zeytin çekirdeklerini mi- za misafir edillll'ş .. 

.. .. süotıl 
safi rlcrin omuzlarının üstün· hayr tlc go~ur 0,p 

den iırJatıp yere atması mak- Her milletın kc~ r 1 

..::~~~· bi• adeti•: 
1 

~ 
Bu.top ateşi . Zaro ae:~ 

kaça mal beynı 
gecı11 oluyor ? 150 yaşın~ . 9rl• 

Büyük zırhlılar, büyük top- rağmen ıht~Y k jı 
lar... Şu mevsimde hemen gösterece (11l~ 
her devletin bahriye kuvvet- bulunarrıa 1 o ... 
leri manevralar yapmak ve Almanyada toP :iye 
bu yüzden bütün memleket- razı akli!e. ve •;~ell ~ 
ler bütçeleri en masraflı bir gresine ıştırak 1 z,ıo zamanı yaşamaktadır. Ihsan Şükrii Ak~ede ~ 

Size bu hususta bir fikir nın b yni üzerıll b• 
vermek için büyük topların olduğu tetkik~; bir ti 
bir defa ateı etmesinin kaça kon!reye nıübı 
mal olduğunu söylemek ki- ' de bulunmuştur. art 
fidir: Bu tetkik~t~sa' 1,,.,. 

30 Buçukluk bir topun bir ağanın beynı raJdld1' 
eteşi tam 1000 iradır! mış 0~~sına beY"io. e,, 

40 Buçukluk bir topda bir genç_ 3 ınış,k bİÇ b•' 

ata- nı goste.rec. e f"'••o mc misini 1250 liraya ...,. 
bilir. rünmemıştır. blif .JI 

Bir deniz harbının kaça 
mal olacağını artık siz he
saplamalısınız ! -·----
Yaşara ev 
alınıyor 

Dünya şampiyonu Yaşara 
lstanbulda alınacak ev hak
kında lstanbul valisi ve bele
diye reisi Muhiddin Üstüu
dağ şunları söylemiştir : 

"- Bu hususta ümbalağalı 
yazılara lüzum yoktur. Ya-

şara bir ev alınması için 
başbakan bana Atatürkün 
emrini tebliğ etti. Yaşua 
partice bir ev alınacakbr." 

tür; kendisı Macar unsurun
dan bir Anglikan papası idi. 
Adı da Jozef Kafdır. Bu 
adaman kanunen mirascısı 

olacilecek kimseler Macaris
tanda, Belçikada, Avusturya 
ve• Hollanda da mevcuddur. 
Bu mirascılar birbirlerile uğ
raşmakta ve mirasda banka
larda durmaktadır, dardukca 
blytimekt.dir. 

Akselin bu te k c1er·-
. de ço 

azası üxerın t r. 
alaka uyan,brıPıf 

Donco'\'8~di1 
Jlll J man. i..,,. 

F aşizıne ıle J,.f ili' 
memleketlerde t~,, lı 

. d r• bUll " -t 
nıyet var ı ' dilr 
rini her hususta arOtl"',.! 
lerden yüksek g fi ~ 

İşte. b~nuo e soO O~"~ 
bir mı salı d ıcl ,// 

"U ,._İl 
Prosyah otdul y•""' tP',/ 
Bir Alman pro~ ısıel!,·ıı1 

k'fse•1 ~ ' 
köyünün b' ı ı pıeı•' fi~ t' 
da eski ır ş•ı ;-.~ 
miştir. Dikkat:., ~O~, 
bu küçük klSf e._fl 11 

w bO dl ..11 
zarlıgınm 1a~ .. / . d' kadar 
şım ıye 

yor. t•t•"'" d 
Bu JDeıar . ...,i !, 

şanlar yaııl•t~ı ~· ., 
"Burada ,,o J')I 

batının otuıu;a-. r~ 
Albert '/. )6eıtcli~..t ,,. 
mezar tafl ·r-1 ,.
uya se•ell yı~~ 
faaclo ,.~-


