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: İngiltere Kralı Parise Gidiyor ıfktisad Vekilimiz Zonguldakta 
dedikleri . tetkikatlarına devam ediyor 

l<ISA VE AÇIK 

ıriye Başvekilini11 
Dünkn baı yazımızda "Suriye akhnı başına toplarsa her 
ide bundan çok faydalı çıkacaktır. Suriye muhakkak su
:te onu himaye eden Fransadan, Türkiye ile anlaşmak 
•usunda gösterdiği hüsnüniyetten ders almalıdır.,, Demiş 
k. Bugüakil telgraflar Suriye Başvekilinin Türkiye ile son 
Cliıeler hakkında ve Paris ile Ank ranın anlaştıktan son
da Suriyeliler tarafından alınan vaziyetin çirkinliğine dair 
flediği sözler, bize Suriyede de akıl, mantık ve uzağı gö · 
il bir politika takibi ihtiyacının hissedild ğini göstermek
dir. 

Temenni edelim ki bu sözler bugünkü vaziyeti kurtarmak 
n söylenmiı geç:ci bir siyaset mahsulü olmasın. 
lngiliz gazetelerinin, lngiliı diplomatlarının Fransaya, Tür· 
re ile anlaıması lüzumu hakkında söyled ği sözler, verdiği 
ıihatlar ·gene tekrar ediyoruz· Suriye için biçilmiş kaftan 
rini tutabilir. Suriyenia istiklil mücadeleriode Türkiyenin 
~nadıiı bayır isteyici rol Suriyeliler tarafından hiçbir za · 
•n unutulmamalıdır. Türkiye Suriyeye bugün için, yarın 
in çok faydalı bir dost ve müttefik olabilir .. 

SIRRI SANLI 

Paris 16 (Radyo) - logilterc Kralı altıncı Jorj ve krali· 
çe önümüzdeki Salı gllnü Parise hareket edeceklerdir. 
-----------------~-- .. 

andarmanın elinden kaçılmaz Murahhasları- Harb Korkusu 
00 . 

ri serseri karakol kumar danını yaraladdar 
Marmara nahiyesinde jan· kumandanı hemen marmaraya · 

mız Antakya Ruzvelt bütün devlet-

A k 15 (AA) _ A· lere müracaat ederek 
•rma karakol kumandanı gelmişler ve ,,. vaıiyeti tesbit 

ota ya, ' · 1 J hd.d' ' ğustos aynıda başlayacak O· Slfa 1 arJO ta 1 101 

•men onbaıı, iki sarhoıun ettikten sonra jandarma ku-

tcavilzilne u;ramıı ve ta- mandanı yüzbaşı Mahir Yal· 
lan tescil ve seçim muame· İstiyecek 

•nca ile batından yaralan· maz şiddetle takibata baıla· 
llfhr. Bu vaka nahiyenin mııtır. Yaralı Ahmedin Ma· 

•rıısında ve gGndllz olmuı· olsa hastahanesinde pek ağır 
lar. iki kardeı yanlaraada 

olduğu ı6yleniyor. Milteca· •l•aan Ziya ile beraber ka-
vizler gece yarısı Urganhda 

alan çekmiıler, ötedenberi 
k J• andarmalarım.ızın çelik eline ara ol kumandanına kızgın 

lan bu adamlar kafayı tlt· düımiiılerdir. 
liledikhın ıeara Hasan adın- --- • • ...,._:t---
~kl ltardeti hayvana bine- Bitler Kabul 
eıc çarıı içiade koıturmaya Ettı· 
•aılamıı, sonra kardeıi on· 

•aııyı gafil avl.yarak arka· 

ıadan aaralmış ve belinden 
•bancaıJnı almııhr. 
Asım tabancayı ateıleme

r• ba~lemıt oabaşı topal 

iaaana sarılmıı ve onu si· 

•er ittihaz etmiı bu suretle 
bubakkak bir 61ümden ken
liıini kurtarmııtır. Fakat 

Maaleaef çıkan kurşunlardan 
biri kafasına ve biride ora· 
ılı bulunan Akhisarlı Ahmet 

•dında bir vatandaıa rastla
,.Uttır. Kanlar iç nde yere 

~erilen yaralıları görünce bu 
Uci suçlu hayvanlarına atlı· 
~arak kaçmışlardır. Bu vak'a 
~lcbiıarda haber alınınca 
::!_ddeiumumi ile jandarma 

Munth, 15 (Radyo) 
ltalya teıkilAh reisi general 

Ruıo, bugün B. Hitler tara· 
fıodan kabul edilmiştir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 

lih hakkında icap eden ted-

birleri mahallinde tesbit ve 
Fransız makamatı ile temas 

ve teşriki meaai etmek llze· 
re fevkalide mur•hbas ola• 
larak hOkGmetimizce memur 
edilmiş olan hariciye veka· 

leti birinci daire reisi orta 
elçi Ceyad Açakalaa dlln ak• 
şam lıkeıiderıın• mu\tasallt 
ve hemen Antakyaya hare• 
ket etmiştir. ---..···---
Yeni Bir Haşe

re Bulundu 
Bornova Zıraat enstitüsfi 

çok öoemli bir hışre mey· 
dana çıkarmıştır. Bu k~şf 
beynelmilel nebatat aleminde 

bir muvaffakiyet eseri olarak 
kabul edileceği ıüphesizdir. 

Pamulıcularımı yakından ilgi· 
lendiren bu hidise llzeriode 
Boroovadaki enstitümüz ça
hımalarına hız vermiıtir. Şim· 
diye kadar pamuk kozaları· 
nın çürümemesine bir çare 
bulunamıyordu. her sene 
yüıde 10-15 ıarar •eren bu 
haşerenin keşfedilmesi büyük 
bir f aideyi mucip olmuştur. 

Bazan Kısmet insanın Ayaiına Gelir ?:! 
Bir Amerikalı milyoner, koca bulmak ilıere fotoğrafını gönderdiği bir aracı mecmuada 

lıviçreli bir kıza iıık olur ve derhal ıartlarını bildirmesini yazar. 
Kız fU 11rtı dermeyan eder : 
"Beni eılij'lne kabul edecek bahtiyarla hayatımın son dakikasına kadar geçinmek eme· 

llııde olduğumdan ıayed bırakacak olursa yüz bin dolarlık bir çek doldurup tazminat ma• 
lcamında bana vermesi IAzımdır." 

Milyoner bu bayanın değerli bir mevcud olduğunu ve sadakatına inanarak hemen ıarh 
lcakul ettiğini ve kendi namına lsviçre merkez bankasına yüz biz dolar yatırdığını bildirir. 
'Ve çeki de lsviçre belediye reis liği t.lile kıza gönderir ve yol masraflarını da ayrıca tak· 
diın eder, durmadan gelmesini rica eder. Kız paralara bankadan alır, yola çıktığını telgraf
la milyonere iblağ eder. 

Milyoner muhteıem konaiını mükemmelen tefrit eder ve fevkalade hazırhklar yaphrır, 
kızın geleceği akıam bir balo vermeği kararlaşhrır. Dostlarını davet eder: . Kendisini mllk~I· 
lef bir otomobille karıılar. Bir de bakar ki yüzüne bakılacak ve yenıhp yutulacak bır 
laeıne olmadığını görünce iskeleden ters yüzüne geri döner. 

Sen de ey okuyucum, biyle hayal ve resim ilzerine mukaveleye giren ve dostlarının ya· 
laıada mabçap olan bu milyonerin budalalığına: 

iSTER GÜL iSTER !GLA 

Sın Franıiıko, 15 (Radyo) 
- Tetkik seyahatine çık· 
mıı olan Amerika Reiıicum · 
buru, buraya gelmiıı ve te· 
zahüratla karıılanmııtır. 

Reisicumhur; siyasi bir 
ıöy!ev vermiş ve devletlerin 
son zamanda başladıkları 
silahlanma yarışının, ıulb 
için tehlike teıkıl eylediğıoi 
ve kendisinin, yakında biltiln 
devletlere milracatla ıilibla • 
n tahdid için umumi bir 
konferans akdini teklif ede· 
ceğini saylemiıtir. ........ _ ........ 
Filistin Arapla

rı yardım 
istiyor 

' -Kudlls 16 (Radyo)- Filis-
tin Araplan batta mllftil 
Emin hoca olduğa halde ıar· 
kt Erdum Emiri Abdullahtan 
maa•enet: .,-1anlım iıtemit· 
lercllr. 

Zonguldak 15 (A.A) -
iktisat vekili Şıkir Kesebir 
dün şirket müdürleri ve ve· 
kiletin selihiyetli şube mü· 
dürlcriyle birlikte Zonguldak 
kömür havzasında istihsali· 
tın artırılması ve rasyonel· 
lt"ftirılmeai mevzuları üzerin· 
de men·ul oimuılardır. 

lkHsat vekilimize ve mai· 
yetiodeki zevat madenlere 
mahsus : elbiseleri giyerek 
onar kişi nakleden asansör· 
le Sokullu 125 meyilli olarak 
150 metre derinliğinde bu· 
luaan maden kuyusuna İo· 

miş1erdir. Bu derinlikte a· 
mel eni o çalıştığı ocaklar gö · 
rülmüş ve tesisat gözden 
geçirilmiıtir. sebir Mühendisler cemiyeti 

Zonguldak 16 (Hususi) - fahri reisliğini kabul etmiı· 
lktiaat vekili bay Şakir Ke· ı tir. 
------~-------------c::::3-------·---------------

Kudüste bir bomba faciası 
~~~~~~~--~~ .. --------------------

=~hudiler-bir Ara o köyünü yaktılar 
Kudüs 16 (Radyo) J 

:=-Kudils civarında 
f bir arap köyünil Y •· -
~ıludüer yakmııtar. Bu 
·bareket-'Arap rBesa
;sını çoktkızdırmı{ ve 
~Yahudilere tekrar fe· 
D. baldesildırmığa 
baılamııii;dar:- - -

Kud&s 15 (Radyo) ' 
-::"Eski Kadelleh-
rinde buain kanla 

fbidiseler olmaıtar. 
Kalabalıkbir-yere 
ahlan birlbomba, or- 1 

talatı alttııt etmittir. 
Henüz mlUemmim 
malümat gelmemit 
olmakla beraber &len· 
lerin kırk kişi olduğu 
ve yaralaoaolarıa da vlbil 
tecnüz ettiği anlaşılmııtır. 
- Kudü• 15 (Radyo)- Hay· 

SiNEMA KÖŞESi 

' 

-
fada çıkan m&thi, bir yu• 
gıa neticesinde mlhim M· 

rarlu o'mu,tur. 

B a ELHAMRADA fevkallde iki film birdea (Santoıa) 
Ufun d ı • L- ..1 

ve (Mahktımlar Kaleıi) kıliıemiz Saratora an oır ıauue,.. 

ıösteriyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -----------:-..... 
Bu vatandaşları nura 

kavuşturun uz 
(K) imzalı mektuba ayoen yazıyoruz: 
Birkaç gün önce yazdığımız bir mektupla. otar~akta ol

duğumuz Soğukkuyuda 1833 aayı!a sokaktakı be!edıye elekt· 
rik lambalarının yanmadığını bildirmiı ve belk.ı farhn~d~a 
bozulmuıtur bir kerre lltfen bakılsın diye rıca etm~ftik. 
Ahndıran olmadı. Çok rica edeı iı bir defa daha ıu. d~leil• 
mizi yazınız ve belediyemizin dikkat aaıannı celbedımz.,, 

HALKIN SESi Hilll~ SESiDiR 
Bugln telefonla bildirildiiiae 1Gre diln. recı feaerler 

yumııbr. Belecliyemizia himmıti vuola•· 
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~ :i;M~';;S:~~LETI ~il Doktorun laSlhatlB~ DUNY ~~tER 1 CeırMutekaidksubayımızın Hatıraıalrı:~ 
n,. Türk Dünyasının En Yüce Hakall..!._ ' Hava Banyoları OLUYOR? ' a ırca ı 
iEEl]!]lrn1Jı]l."'IElii!CJI Gilneı bany!:;: hava ban· Kedilere Sinirlenip [ f E'DID 

lıT~,!! ~.!.;,! f K A ff R A Mr~z~n~ I! ~~,~.!.,i ~~7::~~=~~!:~~~:::!:: K~~=~n~~:~:ni Hakiki ~~~eraları il- -74 - •Dt;lrQtiD melidir. Serbest havada vü· •D lngilterede adamın biri, 

Bl·ça"' k t h ., h.. m cud azalarının faalliyeti ar• kardeşinjn çok sevdiği iki g l 8p IW, eri e UCU tar. Her azanın cild ile irti· 
kediıinden fena halde canı 

Kara Hüseyin denilen mel 
ettl•m fakat bata vardır. Sıcağı tanzim yanmıq. Okadar ki, şerlerin· 

• • • eden vücudümüzdeki cihaz, y 
nerede ise öğren 

Tnccarın malları çok ağır· 
dı, ipekli kumaılar, gümüş 
Ye altın av anı dolu idi. Ya· 
nında ancak on kadar bade· 

ı meai Yardı. 

Bir yere konakladık, gece 
r oldu. Ben lazım gelen terti· 

batı aldım, adamlarıma taJi· 
mat verdim. 

Tüccara şu sözleri ıöyle· 
dim: 

ı 1 · d d* · ) t · den kardeşin evine ayak bas· shyen er ını an 8 ır, şı· derimizdeki kan damarlarıni 
k.. t• · b' t ·· 1 d' y 1 maz olmuş. Hele kedilerin aye ını ızza soy er ı. a • idare eden sinirler ile di-
nız müşteki bir yere hapse- miyavlamaları 'sinirlerini alt-

mağımızdan idare olunur. d 
dilir, sür'atle tahkikat yap· Yapılan hava banyoları cil· üst ediyormuş. Nihayet a· 
tınlar, hakikatın hilafı çıkar· dimize tesir edince kan da. yanamamış ve günün birinde 
sa şiddetli cezaya çaptırıhr, marlarını idare eden sinirle- sırf kedıleri yakıp öldürmek 
doğru çıkarsa derhal kendisi rin faalliyetini arttırarak bu için, kardeşinhı evine dun· 
salıveriiir ve suçlu tecziye suretle kanın devranıaı fa· dak sokmuş ve tabiatile, 
edilirdi. alHyete getirir ve tanzim soluğu mahkemede almış 1 

Şikayetler kısa söylenmek eder. Dolayısile iştihayı art· *** 

Müddeiumumilik ser bet genç bul, gayet mahre 
bırakır. Yakasını bu suretle işim var ağzıda pek ol 
kurtaran Kara Hüseyin bir istediğim gibi sıvı 
müddet senra gene çeteye memur buldum, işe baş 
iltihak eder. Efe Kara Hü· Kendisine şu tembihi v 
seyini ansızın karşısında gö· - Bu Kara Hüseyin 

len mel'ün nerede ise rünce . 
- Olen, der. Bizi kayğı· 

da bıraktın. Nasıl oldu an· 
lat bakayım. 

Kara Hüseyin başına ge-

bu adam ya bir han k 
de, ya hamamda veyah 
samanlık tadır. 

ve deliller kuvvetli olmalı tırır. Fikrin ve hissio teki· 218· Gün Uyuyan 
- Ne kadar malınız ve idi. mülüae yardım feder. Keza l\lakinist 

paranız varsa hemen bu ge- Kadınları ya valde sultan hava banyosu cildin asabını 

lenleri söyler, arkadaşları 
Kara Hüseyinirı becerikliğine 
şaşarlar, Birkaç gün çete 
arasında kalan Kara Hüse-

Genç fedakirane t 
yor, takibini çok güzel 
yor idise de kurnaz 
her gece bir yer değ 
yordu. Fakat hafiyem 
sağlam ve üşküzar bir 

C! teslim edin, Ondan sonra veyahut karısı Türkan sultan mukavemetleştirdiğinden cil· 
İ sizi kolayca öldüreceğiz, eğer dinler notlarını an: eder- di idare eden kan damarla· 

lngilterede 218 gün evvel 
Sofyah bir makinist işinden 
evine dönerek : zorluk gösterirseniz sonunuz lerdi. rının soğuğa ve sıcağa kar· 

- Fazla yorgunum, uyu· 
yacağım!. Demiş ve yatmış· 

tır. Yatış o yatış!. Doktor· 
lar bütün bilgilerini ortaya 
dökmüşler, bir türlü adamı 
uyandıramamışlar ve tam 
218 gün sonra makinist san· 
ki yatalı bir saat olmuş gfoi 

yini bir gün efe yaorna ça· olduğu için her halde 
çok fenaya varır, eza cefa Hatta karı koca dırıltıla· şı çabuk müteessir olmama- ğmr, ona şu sözleri söyler : layacağımdan emindim. 

! ederiz. rına varıncaya kadar bu da- sını ve dayanıklı olmasını - ÜJen kabbe oğlu, seni Aradan üç gün daha 
Zengin tüccar şu cevabı vaları bizzat sultan Mahmut ve dayanıklı olmamasını ve misafirimizsin diye kabul et- ti. Hafiyem koşı, koş 

ıverdi: hal ve [faslederdi. dayanıkb olmasını temin e· 
1 - Ne kadar malım mül· Çocuklarını fakirlikleriu· der. Hergün on dakika vü· 

tim, ses çıkarmadım, sen nıma geldi, Kara Hüs 

"üm varsa al, sana helal ol- den dolayi okutamıyanlar;da cudu ovarak yapılan masaj· 
~ua fakat tatlı canıma do· saraya baş vurur, haklı ve )arın da tesiri vardır. Ser· 

yalancı dubaracı bir adam- Alaşehirin Dereköy çif~ 
mışsın, gayrı bizim yanımız· de bulunduğunu ıö 
da senin işin kalmadı, haydi Hemen efradı hazuladı 

1 kunma, Zira gOI gibi yavru· mllotiki ise derhal arzulafl best havada kısa bir müd · 
'#arım var, onlar perişan olur· yerine getirilir, bükümet be· det yapılan güneş ban yosun· esniye esniye uyanmış : 

bakalım çek arabanı, misa· reji kolcusu alarak 

1,ar. sabıoa tahsillerine, devam dan sonra kurukuruya ov· 
: - iyi amma şimdi ben ederlerdi. mak vücudun lmukavemetini 

- Yahu çocuklar. karmm 
aç, yiyecek getirin!.. Diye 
seslenmiş. 

firlik üç gündür. çiftliği bastım, Hasan 
Der. Kara Hüseyin yalva· diyi sıkıstırdım. Şakinin 

-eni öldürmezsem, sonra hü· Gene yoksulJuk neticesi arttırmak için faydalıdır. Bu 
k6mete haber verir kellemi evlenemiyenler hazineden pa· suretle etlerine ve derisine 

rır : "Aman efe beni kovma, tığı yeri haber verdi, Ji 
sana kurban olayım., der. yapamıyacağmı sezen 

• •ldarıraın. ra satfedileren düğünleri kan hucüm ettiğinden iç a• 
ı D d' b ' yaptırılırdı. zalann bilhassa ciğerlerinin 

Kara koç 
Ilıcaları 

Efe dinlemez "Ne olursa ol· Hüseyin kendisi geldi, t 
sun ben yalan söyliyen adam· oldu. Alaşchire gitirdi 

1
• e ım, ·~•iı kaphm, b~ 
f b ( Arkası var) kanın cilde doğru gitmesini 

Ü 
e llcum dtim, o benden 

" 

•••••••••• .... • ............ temin ederek kanın devra • 

la iş göremem ,, rakını tanzim ettim, sil 
Nihayet Kara Hüseyin, rile birlikte mahfuzen k 

uvvetli imiş hemen bir ııç· Tabiatın şifa kaynağı et· çaresini bulamayınca Alaşe· sını Manisaya gönde 
ıı O O K J O R ıı nını arttırır ve dolayısile ı radı, elimdeki bıçağı aldı, cild hücrelerini temiz kanla 

ıözlerime sapladı, o anda ı ı 

rafın yeşilliği ve güzel man· bire gider, gizlice ~ranın Bir işim çıktı, lzmire ge 
zarasile meşhur Seferihisarın eşrafından Mütevelli zada alay kumandanı Tevfik 

k6r oldum. ı Salih Sonad ı yıkayarak :sağlamlaştırm1ş 
nı olur. 

t Adamlarım yetişti, (tücca· ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 

Karakoç ılıcaları açılmıştır Tevfik beye iltica eder. Tev· çarşıda karşılaştım. 
k geldiğimi sordu. izinli 

müzmin romatizma ve siyati fik bey gerek zaruti 'le ge· 

i ı ve bademelerini öldürdü- ı laklar mütehassısı ı 
er amma ne çare ki adam· ı ikinci Beyler ıokak No. 81 ı 
arım bana ehanet etti, ka· ı Her gün öğleden sonra ı 
rlarla malları aldılar, savuş· ı Telefon: 3315 ı 

uıııw... ğumu söyledim. "Beni •••••••• ..... böbrek karaciğer ve sinir rek korku belası bu adamın 

El kt• •ki f meden gitme,, dedi. iki e iri ~ hastalıklarına karşı bir şi a kendi hanında yatmasma 
.,_ sonra kendisini maka 

Bu .. yuff k Bı'r 1·nk1'la" p kaynağıdır. müsaade eder. G l k 
f ziyaret ettim. ü ere 

Muhterem mısa irler yed· Ben de bu vak'adan bir 
\ular. .. ...................... .. D h ı · d f k ı b şıladı. Yanına oturttu, a a erın e nü us ağıt arını u· iki hafta sonra Alaşahir 

Amerikalalar bugünkü elek· lundurmaları şarttır. Otobüs· Jandarma kumandanhğana __.!!=•• va Ben çöllerde kaldım, bu Satılık evler 
1~ale geldim. Önceden tüccar tirik lambalarından iki yüz ler birinci kordonda 12 nu· tayin edilmiştim. Alelusul Kaza lle Ölüme 
;ok yalvarmııtı, bana pek 

: ;ok parahr teklif etmiş ve 
ta ağır. yeminleri teklif ede
•ek haber vermiyeceğini va· 
letmişti, şimdi onun teklif 
attiği paralar elimde olsaydı 
ıaıka', b!r diyarda kral gibi 
faııyacakbm, kanaat etme· 

im bu akibet başıma geldi. 
"imdi kim bana para verirse 
~aseme kuvvetli bir yumruk 
Jiurmayınca kabul etmemeğe 
ı •emin ettim. 
1f Sultan Mahmut bu hikiye
eı'en çok mütehassıs oldu, 
1·e dedi: 
r - Az kanaat etmiyenia 
ııte böyle çok ta elinden 
ider, bu cezayı müstahak 
tmiısin. 

Güzelyahnın en havadar 
ve güzel yerinde olan cami 
sokağındaki yeni yapılmış 
20 ve 22 numaralı evler sa· 
tıhktır. Her türlü konforu 
havidir. Görmek ve almak 
isteyenler içindekilerine mü· 
racaat edebilirler. D. 6 

defa daha kuvvetli lambalar maralı garajdan haraket kazananın ahvalini birkaç 
yapmıya muvaffak olmuşlar· eder. gün içinde tahkik ettim ve kabil Kaza 1 le Öl 
dır. Bunun için, gözle gö· •te- • not defterime yazdım. Bir Bundan alh ay evvel 
remediğimiz ültraviyole şua- Manisa oteli gün öğle üzeri yazıhanemde mobil kullanırken bir 
JDdan ishfade edilmektedir. 

Mu .. stecı'rı' Salı'h Zorer eıki ve yeni notlarımı göz· !etliye çarparak, zava 
Yeni lambalar aydınlatma den geçirmekte iken Manisa ölümüne sebebiyet vere 
fen ll inde bir inkilap vücuda l{eçecilerde Lale sine- Jandarma tabur kumandanı lngiliz bir kaç gün e 
~etirmektedir. ması karşısında binbaşı Rüstem beyden bir moto :;ikletle giderken 

• • Jzmİr Her yere yakın ve büyük şifre geldi. kamyonla çarpıştış ve 
(zmİr ikinci bir bahçe içinde havadar bir Hemen şifreyi çözdüm, şu da kalarak ölmüştür. 

N ı• • d • Amerikan köşktür. haberle karşılaştam : "Çakır- Kahveye D oter ığın en • Temizlik yeni konfor, Si· calı çetesinden ayrılıp kaza· 
Muhterem lzmir halkından Kız Ko)Je jİ cok ve soğuk banyolar ol- nız dahilinde bulunduğu ha· Kahve istihliki her 

gördüğü alaka ve teveccühe 
mukabele bir kolaylık olmak 
üzere çalışma saatlerini ha) .. 
kın lehine tadil ederek Sa· 
man iskelesinde Buldanlı 

Posta kutusu : 111 · lzmir duğu gibi sivrisinek ve tahta ber verilen YayaJerli Hüse. artmağa başlamış. yeni 
Eylul birden itibaren kayd kurusundan eser yoktur. Bi- yinin derdestile bir mavzer kan bir istatistiğe 1ıör 

ve kabul için açılacaktır. rinci yatak elli, ikinci kırk, ve bir Manleyha tabancasile ay kahve istihlaki mu 
Dersler Eyliil 28 de başlıya· üçüncü 25 kuruştur. Bir de- birlikte kendisinin merkeze memleketlerde şu kada 
caktır, 1-4 fa tecrübe ediniz. gönderilmesi ehemmiyetle tıyormuş : 

dla • mercidir." Danimarkada 592 og-lu hanındaki dairesini es· • •:••.ıınt, . .A..A AA1A.a. .... Aıııı. ın.. · .A.Aı....a..aı.AA.&,A. 
•ı ' .-.ıııım•lllılililWlllDllJlllD m•ıııııııl2'!llmlllllll u wmm•••ııııııııııllllll Hemen cifreyi cebime at· Isveçte 575, Noneçte 

kisi bigi akşama kadar açık " 
*** ve emre amade bulundurul· ... R o D o s ( Eg"' e denizi ) tım, çarııya çıkhm, zaten Bı lçikada, 458, Hol1an 

Mahmut Gaznevinia kapısı doğunu bildirmekle ıercf • bir kaç haftadır epey dost 408, Fransada 275, Fi 
çıktı, önünde nöbetçi bu· duyar. ti 15 Temmuz 1938 s peyda etm "ştim, içlerinden diyada 350. Almaoyada 

~ndurmaz ve yaver kullan· lzmir ikinci noteri 411 C A S 1 N O D E L L E R O S E it en fıızlıı litimad ettiğim b;r Italyada 75, lngilterede 
~azdı. Emin Erener G Gazinosunun Resmi Küşadı D zata keodisınden şu ricada Polonyada 17 gram. 

··~*..a.*..a. ... ••••*.a.ı•*••••••......_...,..,_. t aıı.. bulundum : Bu istatistiğe göre -r--. A AAAA.AA ııA ~ AAAA~AAAAAh .. Tamamen yeni bir şekle sokulmuştur. .... B k k l 1 k r k'' 

1 El' '-amra Telefon ; ! R u L E T - B A K A R A • ~;~;:a::::a::W:~:ıı::;ı~I a~ÇO *;* ı. 
· n 2573 rr ~ n TA Y YA R E sı·neması TEL3E1Fs1°N )t C1 Müdüriyet: S. A. 1. T. San Remo CAMPİONE RODI • "" 

1 ldaresinee Milli Kütüpane Sineması ~ ı ....... ••!•• ........ ~D tc 

BUGÜN 2 nefis film birden ~ Sefalı, Gıdalı ve Şifalı t( 1 - Atina Kaçakçıları 
Mahkômlar kalesi ~ Neden herkes pek çok yıllardan beri t< Kudretli artist HANS ALBER tarafından temsil edilı 

Fransızca ıözlü: Bat rollerde ANNA BELLA ,. (Kabadayı, Kordon ve Yüksel) ~ 2 - Madmazel Doklor 
Sarat028 S. rakılarını tercih ediyor. Çü,.kü yapılışında usta, ve tecrübeli t( Pierpe Blanchar. Pitaparlo tarafından temsil edilmiş\ 

Mt:
• Baı rollerde: CLARK GOBLE • JEAN HARLOV )t bir el en sıhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti· t( 

•ı-~~-7-=::-:::::=:::::::::::::==========.:==~=-)t mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu müstesna rakı- Sesnslar: Atina ka ak ıları 3 35 ve 7 20 de Matınaz 1 
LI 1:<ı ı 

BUGÜN iki müstesna film birden 
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Aşıdan sonra 
ne yapmalı? 

Gerek aşılansn ve gerek - : 
e aştfı dikilmiş olup tıı bun· 
lan yenicelere ikinci sene 
rapılacak iş, bir senelik aşı· 
ı köklere yapılacak işin 
ıpkısıdır. 

Yalnız ikinci sene, ikiden 
azla türen sürgünleri, he· 
üz bir karış boy almadan, 
oparmabdır. Bırakılacak iki 
llrgüo de, kuvvetli ve düz· 
ün olmalıdır. 

Daha bir karış boy alma
an sürgünleri kesmekten 
•akı ıt ıunlardır :I 

1) [ikiden f ızlasına bey· 
ude kuvvet 1arfettirme· 
~~1ı. 

2) Lüsumsuz sürgünleri 
artraştmp koparma işini 
üçleştirmemek. 

3) Yenicelerde büyük ya· 
' açmamak. 

ilkbaharda aşısız kalıp 
faziran ayı içersinde kuv· 
ttli bir bale geldikleri gö · 
IUen yeniceler, yeşil aşı a· 
adı verilen ve lugiliz aşı· 

lnıo hemen tıpkısı olan di· 
~r bir çeşit usul ile aşıJa
abiJir. 

Yeşil aşıya elverişli olan 
lrgüoler aşıJ .. nacakları Iu
oıların üstünde yan laması· 
a kesilirler. Aşıhyacağımız 
tıidin de sürgününden, Ü· 

trinde bir göz ·bulunan, o 
enenin sürgününden yeşil 
lr kalem alınır. Gözün ya
lndaki yaprak, sapının ya
ının yarısından kesilerek; 
hlır. (Yapıağın sapını di
İndcn kesmemelidir.) Bun· 
ır aşıya başlamadan önce, 

3 gözlü olarak, su dolu 
lr kabın içine konur. ,Bu 
alemlerden •MC dr :ünü 
•dar kalın eluı ICiılir. O 
lrgüde tarif e jileo şekilde 
lr gözlü olarak yanlaması • 
' kesilir. Kalem ile anaç 
lrbirlerine karıılıklı gelecek 
•rette bağlanır. iki saat 
hıra kalemin üst tarafından 
1 damlarsa, o aşının tut· 
ctaı olduğu, damlamazsa, 
1ltnamıı olduğu anlaşılır. 
•••ı tutmuı ise yenicenin 

kuvvetine görd, diğer sür
günlerden bir veya birkaç, 
kalacak şekilde diğerleri ke · 
silir. Aşıyı yapmadan kes
memekteki mak~at ta bu 
tutmazsa diğer birini aşılıya 
bilmek içindi r. Bu usulde 
aşılanan asmaların aşı yerle · 
ri çok iyi kaynaşır. 

Sazan aşı yeri belli bile 
olmaz. Haziran ayı içinde, 
15, 20 güo zarfında yapılan 
yeşil aşılar tutabildiklerinden 
ancak az miktarda yapıp, 
bütün asmaları bu aşı ile 

aşılamağa heves etmemeli· 
dir. Hangi ceşit olursa ol
sun, yenıceidi n, aşı mahal· 

leri sonbaharda tamamen a· 
çıhp bağ tokrağı derince 
bellenı:ııelidir. 

Gerek aş ıh ve gerekse a · 
şısız dikilip ertesi sene aşı· 
lananlar kuvvetli büyüdükle· 
ri takdirde, uzunca veya 
şekle budanırlar. 

Aer bölgede asmalara hu
susi şekiller verir. Yanhz 
memleketemizin birçok yer
lerinde kase şekli yapılır. 

iki kuvvetli sürmüş iki 
sürgün üzerinde ikişer veya 
bir iki diğeri üç göz üze
rinden budanır. Bu suretle 
o sene, bu gözden süren 
sürgünlerin adedi dört veya 
beş olur. Kısa budamakla 
mahsül veren çeşitlerden o 
sene biraz mahsül de alına· 
bilir. 

Ertesi sene, ıürgüalerin 
dört adedi ikişer göz üzeri· 
ne budanmakla şekil mey· 
dana getirilmiş olur. 

Mahsul vermeğe başlayao 
asmalar yenicelikten çıkn 
omca olurlar. 

Şimdiye kadar, filokseralı 
. bölgelerde kurulacak bağ 
yerleri haz1rlanmasından, di
kilmelerinden, yerlerde ku · 
rulacak bağlar nasıl kurul· 
malıdır? 

Böyle bağlar ıçın yerin 
hazırlanması, taksimatı işa· 
retlenruesi diğerinde · olduğu 
gibidir. Yanhz, çubuk teda
riki, dikim hazırlığı ayrıdır. 

s. Ferid 
ECZACI BAŞI 

KUVVET Şurubu 

Sıhhat 

~indelik 

~ençlik 
Bahşeder 

Pderkez depo: Şifa Eczanesi 
........... -~--------

Peşin ve Taksit ile 
1 
tn ıık, en sağlam ve en ucuz elbise 
~eıı KavafJar çarşısında (35) No da 

TER Z i 

kazım Şangüder 
~tupının en büylik terzi sanayi mek
binden diplomalı olduğu gibi Avru· 
•e Amerikada en çok rağbet ka · 

aüai taldla 

ı 

( H.ıkın Seıl ) 16 TEMM) 

Kümesle Nasıl Olmalı? 1 PEŞİN ve TAKSİTLE her ~IAR 

Bir kümeste muhtelif kü· 1 fanabilmeleri için ön tarafın· 
mes ~ayvanl arının tünetı l · da büyükçene pençereler hı· 
mesi de zara rlıdır. Gerek ra kılar. Pençereler dış ta r fa 
tavukların ve g erekse hay· açılmalıdır. Kapılarının 1t 
vanla rm sağ1 ığıaı bozmamak tarafında 25 · 30 santimetre 
için kümes hayvan larını ahır- genişliğinde ve 40 !antimet· 
larda tüne twek te doğ ru bir re , üksekliğiode tavukların 
şey değildir. Hatta kümes· girip çıkmaları için sürme 
leri ahırlara bitişik yapmak kapaklı birer küçük delik 
dahi fenadır. açılır. 

Yaşlık tutmayan, fazla Yapılacak kümeslerin bü-
rüzgarlardan korunabilecek, yüklükleri ve tavuk sayısı 
iyi güneş ve hava gören gü - aşağıdaki cetvelde gösteril· 
ney yerler kümes için iyidir. miştir. 

Kümeslerin }'Üzünü doğu Tavuk 
g üneye ve yahut ta güneye sayısı yüksek genişlik u"zunluk 
karşı getirmelidir. G üney ta- 6 8 1,60 1,95 1,80 
rafları açık ve d iğer tarafla· 10 12 1,75 1,15 1,90 
n kapalı dere içleri de kü · 15 20 1,85 1,50 2,00 
mes içiu iyidir. Ki:me iJe,in 25 30 1,95 1,80 2,20 
büyüklüğü, b&kılacak hay· 50 60 2,20 2,20 2,60 
vanların sayısına uymalıdır. 100 125 2,15 2,65 2,35 
Ve bir küme ste nih ı yt:t 50 1 

60 tav~k .. yatırabilir. Bundan Veresiye Ve 
fazla surulerde yumurta aza · 

Jır. Taksitle 
Kümeslerde tavukların ya · 

tacakları yerler rüzgarlarddn Bol Ve Zengin 
korunacak ve kış · o soğu 1c Hediyelik Eşya 
olmıyacaktır. Gündüz yağ· Motosıklet, gramofon ma· 
murlu havalarda da barınma· kioeleri, en fenni ve her çe· 
lan içın örtmeler, damatları şid çocuk oyuncaklara vanti-
buluncnahdır. latörler lüks Jimbaları, el ve 

Kümeslerin içerisi kışın cep çantaları, traş levazımı, 
çok, yazın da az güneş gö· kampana marka lastik pabuç 

B İS İK LE T ve 
MOTO İKLET 
Şenocak tic•re thenesinde sa· 
hlmaktadır. Rekla,na kapıl· 
madan Torna "s motosiklet· 
lerini ve mağazamı:zda mevcud .......:~.c:::..-----_;===-
ber marka bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmedc=o 
iyen başka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

.l\t ALl .l\1 SEN OCAK 
Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşısı karşısı 

Numara 61 Telefon No. 4079 
n ..,... ....,. ,.. .. J P '':li-JEI 

~EEEEm~mxemaaE8maEEZES8B~ 

Çocuk Babalarına 
.l\tu jde 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzm~r piyas. 

da 45 liraya satılan bisikletleri rekabet dolayısıle ~O .1ı 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevınd~rı 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın mahk 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerden 
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeralh karakolu karşısında N 
Asım Başakın. 

recek şekilde yapılırsa çok ları, şişe porselon, alamiyom, 
iyidir. Kümeslerin ön tarafı ve mutbah eşyaları, karar- En Büyük Hüner 
2 2,25 arka ta rafı 1,5 l,70 maz çatal kaşıklar, sizi şa· Rakoru Kırmaktır 

t d .. k kJ 'k ı şırtacak bin bir çeşid eşya me re e yu se ı te oma· Hayatı ucuzlatmak inkıli· 
lıdır. Kümeslerin büyüklüğü ucuz ve yeni açılan Keme· bında ön a ··ak olmak ve re· 

raltı caddesi Sıhhat eczanesi içerisine konacak tavuk sa· koru kırmak için Bay Abbas 
yısıoa göre hesap:ed Jir. Kü- karşısı YEKTA ERCIL'IN Azer 3 - 5 liraya aldığınız 
meslerde metre murabbaına IŞTANBUL PAZARIN- Panama ipek yazlık Bayan 
5·10 tavuk, 6-8 ördek, 3 6 DA BULACAGINIZ. şapkalarını son model ve hat· 
kaz ve hindi düşmelidir. Kü· y cktaoın çam kokulu ko· ta müşterinin arzu ettiği baş

ka modelleri 150 kuruşa sat· 
meslerio iyi güneş ve hava· lonya ve esanslarını arayınız. maktadır. Ben bu fiyeti ve 

- • 
1 

· • - -,ıs=- şapkaları gördüğüm için ba-

G Üze)ya)ı Deniz Banyoları yanları ve Baylar1 menfaatlan 
için ucuzluk rekorunu kırcın 

Sayın Halkımızın Emrine Açılnııştır Abbas Azer Üniversal Şapka 
Bel1.?difemiıin göstermiş olduğu yüksek alaka ve direk· Mağıasını görmeleıioi tavsiye 

b ederim. tiflcri ile yeniden yapılan tertibat sayesinde bayan ve ay· 
ların rahatca banyo almaları için bbsusi yerler yapıldı. Tam Adres: Balcılarda 191 ,No. 

1 ~~~ ..... ~~~:~.~~~~~~~l!!!.llt 
bir temizlikle beraber bütün mefruşat baştan başa yer eş- {+'~~~ııWııa·~~~lk4: ..... ~lııl'::'il~_. • • ,.~~.S.~ • 
tirilmiştir. Banyomuzuo radyo tertibatı ile her türlü istirahat ~ 

•• ihıiya•• temin için büfede her uman için soğuk yemek- i Elbise ve Manto ,('!(~-
~-:.:~ :::.:!::~:t ::=:~~ruıduğu gibi rekabet kabuı etmi- m Meraklılarına MDldı t'·. \ 

Geceleri ışık tertibatı mükemmel olup haftanın bir gü· [fıZabitant Baylar ve Bayanlar ı 
nünde balonlu deniz oyunları ve banyonun dış kısmında ı• 

ı f En müşkülpesent müfterileri memnun hususi surette hazırlandığı kumlu plajda su topu oyun arı 
dahi yapılacaktır. Spor ve sıhhat kayoağı olan banyomuzu !leden bu firmayı unutmayınız 
bir kere teşrif edecek sayın müşteriler memnun kalacak· [t] Tüccar ter.zi (Türkpazarı lbrabim 
lardır. MÜDÜRİYET [t) Karakaş) bukere yeni mağa:zada zen gin çeşidler. Terzi-

l' hanemizde bay ve bayanlar için ıon moda zarif ve tık 
• 1~1 K : manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 

ı~EE Dr • f AH R 1 ~ >tE~E~ 1 sivil elbise ve kaputları imal edilir. 
~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müte ı ::. sı ı tf ~· Muamelem peıin ve taksitledir. 
& RONTKEN VE ~ J. Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. 

E El kt• •k t d •ı • ~ , ) ~ ~!lDIKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. ı 
m . ~ ırı e avı e~ı_ : 1 

'
1 ~ ır m C•l ·rELEFON: 3276 

tz lkıncı Beyler Sokak No. 29 l ELEFON: 2542 tf ~'1:1.~.~.·~ır.~."'.".ııw::.tı~~,.._ •• ~.ıq~"'.-,.*.!'::-~6"! 
~ . ... .... ~lıi:OiltO~lıii:iift',., if~~ .... ~~~~-

~amm~saaa~:RKaa8~E~Eamaa~~ 
Yalnız Türkiyode değil bütün Balkan 

memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile logilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTİ ) markalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer boyalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

İsmail Hakkı ~ 
Pusmaz 

Ölçü Yapımevi 
Baskül, Kantar, Ma
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolancılar 
numara 27 

Telefon 
274:6 

Artı• boyası ile boyanan kumaş biç 
solmaz. 

A t • boyası ile boyanan r ı kumış terlediğiniz-
de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r ı sikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

·-liE!&!l:-mt::!l!m•---=--ı•=•=mt-·---· Fiati 15 kuruş 

lı o;:n·r;;~ı;·Aii 1
1 KAMÇIO\:iLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 

elektrik tedavisi 
lz1Dir - Birind beyler Soka No.: 55 Telefoa: 5479 

Toptancılata mühim iskonto 
yapılar. 

Telefon 
( 38i~ ) 
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Vapur Ucret-
ler indiriliyor 

On Temmuzdanberi Aoka
rada toplandığını haber al
dığımız komisyon, vapur üc
retlerini yüzde on olarak 
ten.zil edeceğini ve (yolcula· 
rın her ıuretle iıtirabatleri-

. nin teminine çalııdmaıını tes• 
ı bit etmiıtir. 

Onbeşinci yıl 
dönümü için 
talimatname 

Bu sene onbeşinci yıldö
nümüne raıthyacak olan cum
huriyet bayramının çok par· 
lak ve neı'eli geçmesi için 
cumhuriyet halk genel mer· 
kezinde bir talimatname ha· 
zırlanmaktadır. Bu hususta 
seçilecek komiteler eyhllden 
itibaren faaliyetlerine başlı
yacaklardır. .... 
Ziraat sergisi 

açılacak 
1 Bütün zirai mahsullerimizi 
J göstermek üzere Ankarada 
1 büyük bir ziraat sergisi açı

lacakbr. Hazırlıklara başlan· 

1 mııtlr. 

!Atış Polue:onu 
Fuarda abı polugouu kü-

l ı•t resmine kadar bitirilecek· 
~tir. Bu buıuıta çahşılnıakta· 

ar dır. Poligonun davarları biti· 
' ·ı . . k e rı mış ve zemın atının çi· 
: men~oları döıenmektedir. 

E : ••• 
•yeni bir sigara 

ı o b . . ld .. - - . o eııncı yı onumu şe· 
c refine inhisarlar idaresi bu 

(
l yıl yeni tip bir sigara çıka
t racaktır. (Onbeşinci yıl) adı 

ı verilecektir. Paketlerin için· 
b 1 de 25 ıigara bulunacak ve20 

1 ır kuruşa 1ablacaktır. 

pi •·c d e ,; am an adam 
E •• Bu yıl fuarda gösterilece-

~'- ~ ğini geçenlerde yazdığımız J. • camdan adamın sikleti 27 
o ton imiş. .. ~' t~Kuruçay 

~~Cinayeti 
Kuruçay r mahallesinde 

•, bundan altı ay evvel Yaşar 
lr,ı~ namında biri Nuri tarafından 

'i öldürülmOştü. Bu hadise es· 
pı nasında Nuriye katil kastile 

'r ı ıilih atmaktan suçlu Şevki 
c ~ namdiğeri Seyfettin ile Nu· 
l'ıl • rinin duruşmaları ağırceza 
:~ mahkemesinde dün yakılmış 
'' ve Şevkinin kefaletle tabii· 

yesine karar veriJmiıtir. 
y 
h ...... ..,.__ 

·~Çocuk 
) E • ;. sır2eme 

M ı Kurumunun yardımları 
Hr 'I• H . . . d k d ·~ azıran ayı ıçın e uru· "I mumuz tarafından yapılan t yardımlar : 
~ 1 - Çocuk bakım evi-

' mit.de aiti yüz on altı basta 
çocuk muayene ve tedavi 
edilerek ilaçları parasız ve· 
rilmiıtir. 

2 - 18 ikiz çocuğun süt
leri devamlı olarak temin 
edilmiıtir. 

3 - Okuma odamızdan 
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ıKadın yüzünden 

Suriye başvekili hatasını iti_ af ediyor 
Istanbul (HDBuıi) - Sıniyedeki ıiyasi ve milli partiler bir araya gelerek sancak mese· 

lesiadeki son hadiseleri tetkik etmiş ve Baıvekil bay Cemil Merdamın bu husustaki izaha
tını dinlemiştir. Bay Cemil beyanata arasında şu söı:leri de söylemiştir: 

"Hükümetimiz belki icraatında bazı hatalar yapmıştır. Fakat memleketia selameti namı· 
na çalışmalarını göz önünde tutarak bu hataları müsamaha edeceksiniz, bundan sonra nor· 
mal bir şekilde çalışacağız.,, 

Türk Yunan İş irliei 
İstanbul, 15 (Hususi) - Türk • Yunan ticaret ofisi, yılhk toplantısını dün Atinada yap · 

mıştır. fçtimadaı hatipler tarafından söylevler Yerilmiş, Türk· Yuaaıı dosluğunun kuvvetin· 
ve iş birliğinden bahsedilmiştir. 

Cirkin bir tecavüz 
' lstanbul (Hususi) - Nişantaşında oturan 14 yaşında Agavni isminde çok güzel bir 

Ermeni kızını Hüseyin ve SeJihettin isminde iki genç zorla karanlıkta götürdükleri bir 
tarlada namusunu kirletmişlerdir. 

Tecavüz edenlerden basan yakalanmıştır. 
• 
Istanbul Valisi Heyecan~ d n Ağladı 

Ankarn, 15 (Hususi) - lslanbul valisi Bay Muhiddin Ustündağıo muhakemesine devam 
edilmektedir. Dünkü celsede vali, heyecanından ağlamıştır. 

Boş ve hayali bir iddia 
lstanbu) (Hususi) - Frangonun hava nazırı verdiği bir nutukta: eğer Fransa ile harbe 

mecbur kalırsak beş on gün içinde birçok ıehirleri harabeye döndürürüz!,, Demiştir. 

Siyaset havası gene kararmağa başladı 
Paris (Radyo) - Alman ordusunun son günlerdeki hazırlığı siyasi mahfelJerde dediko

duyu mucip olmaktadır. Bu seferki hedef İsioki şehri olduğundan gene hava kara bulut
larla örtülmeğe başlamıştır. 

Südet muhafızları geceleri bile harp talimlerile uğraşıyorlar. 

1940 ·Olimpiyadları 
Rariı, IS (Radyo) - 1940 Olimpiyadı Tokyoda yapılmıyacaktır. Japonya Çin harbi ile 

fazla meşgul olduğundan olimpiyadlar için bazırJaklara vakti olmadığından böyle bir karar 
almıştır. Bu ikrardan sonra 1940 olimpiyad1nın ya lngilterede veya Fenlandiyada yapılma· 
sı mutasavverdir. Beynelmilel olimkiyad komitesi toplanarak bu hususta icap eden kararı 
verecektir. 

Japonlar, dört 2ünde 120 kilometre ilerledi 
Şınghay, 15 (Radyo) - Japon kuvvetleri, dört gü1 içinde yüz yirmi kilometro ilerliye· 

rek müteaddid Çin kasabalarını işgal eylemişlerdir. Zaptolaaaa şehirler arasında, Haakov,· 
dan iki yüz kilometre mesafede ~ain Pusyang kasabası da vard1r. 

Bir Amele 
Aiır Surette 
Yaralandı 
Dün öğle vakti lnciraltı 

ve Üçkuyular mevkiinde 432 
numaralı otobüs yoluna de-

vam ederken karşıdan iki 
yol amelesinin çahştığıaı gör

müş ve 50 metreden korna 
çalmağa başlamıştır. Dalğın 

olan işçiler ihtimal kornayı 
duymamış olacaklar ki kena-

ra çekilmemişler ve otobfiste 
bütüa sür 'atle gelirken işçi

lerin çekilmediklerini gör · 
müş ve firenlere basarak 
bir felaketin önünü almağa 
çalıımışsada otobüs hızını 

alamadığından Azız adında 
ki işçiye çarpmış ve ağlrca 

yaralanmasına sebebiyet ver· 
miştir. Yarala hastahaneye 
kaldırılmış ve işe müddei 
umumilik vaziyet etmiştir. 

----•rııırıır---

Mehmet Balili 
Yaraladı 

Marmaranın Kethüda ma • 
hallesinden Halil ve Mehmet 
adında iki kahveci yoktan 

yer~ kavga ederek Halil 
küfürler savurmuş ve bundan 
kızan Mebmette tabancasını 
çekerek kendisine ateş et• 
miştir. Halil iki yerinden ya· 
ralandığı i_çin Manisa hasta· 
hanesine nakil ve carihte 

Su yüzünden 
yaralamış 

Gaziemirde amele Niğdeli 
Osman Çıldır ile Seydişehirli 
Hüseyin oğlu 14 yaşında 
Ahmet Çeşmeden su doldu-

rurken aralarında kavga çık· 
mış Ahmed, bıçakla Osmanı 
kalçasından yaralamıştır. 

Şarpi 

Birincilikleri 
Şarpi birinciliklerinin fuar 

günlerinde izmirde yapılma· 

sı için federasyondan rica 
edilmiştir. O günlerde yapı· 

lacak maçlar için şimdiden 
hararetli çahşmalara baılan
mıştır. 

Otokarlar 
Devlet demiryolları sabah

ları yediyi on geçe kendi 

memurları için bir otokar 
hareket ettirmeğe başla
mıştır. 

Bu otokardan diğer resmi 
daireler memurları da istifa· 
de ederlerse vazifeleri başına 
bir an önce yetişmi 1 olurlar. 

Çocuğunu 

ay betmiş 
Bucada Meryem Aksuyu 

döven bir kadın, baynn Mer· 
yemin çocuğunun düşmesine 
sebep olmuştur. Meryemin 
şikayeti üzerine tahkikata 

Pahalılıkla 
Mücadele 

lstanbul (Hususi) - Şe
hiremaneti lktisad müdür
lüğ~ 600 gazino ve müesse
de fiat tarifelerinde tenzilat 
yaparak tasdik etmiştir. Hü-
kumet ve belediye bu busus· ı 
ta mücadele etmektedir. 

Buca 
Belediyesi 
Çalısı yor 

Buca belediyesinin Bocaya 
otobüs işletme kararını mec· 
lis muvafık görmüştür. Oto· 
büsler yakında sipariş edi-
lecektir. Valimiz bay Fazlı 
Güleş Bocanın güzelleşmesi 
için Buca belediyesine ver-
diği drektif dahilinde · çala· 
şılmaktadır. 

Güzel Bir 
Karar 

Memleketimizde çimento 
ihtikarının önüne geçmek 
i çıa hükumetimiz çimento 
işini bir elden idare etmeğe 
karar vermiştir. 

u2ünden Ya
rı a Milyoner 

Hollyvvoodun meşhur sah· 
ne vazilerinden Vilyam Vey· 
ler [harbin sonuna kadar 
Fransada idi ve bir tuhafiye 
m:;ğzasında basit bir tez
gahtardı. Bu günkü kazancı, 

••• 
Salihdede mezBrlığı da bir 

yaralama oldu 
Dün gece yarısı Çorakka· 

pının Salih dede mezarlığın· 

da hacı Haydar oğlu kasap 
Ismail arkadaşı 60 yaşlarında 
Ahmet oğlu Haydar, 45yaş· 
larında Salih oğlu Mustafa 
bir kadın meselesinden do· 

)ayi kasap lsmail Mustafayı 
tabanca ile sağ kolu ve kar· 

nından ağ11 surette yarahya· 
rak kaçmışsa da zabıtamız 

derhal caribi tabancasile be
raber yakalamış ve adliyeye 
teslim etmiştir. 

Bu sene memleketimize çok 
seyyah gelecekmiş 

Istıınbul (Hu~usi)- Bu yıl son on sene içinde Türkiye· 
önümüzdeki ağustos iptida· ye gelen seyyahların mem· 
)arına doğru Roma vapuru lekelimize bıraktığı p ra elli 
ile şehrimize 500 seyyah milyon lirayı bulduğunu la-

gelecektir, bir kısmınlD iz- tanbul turog kulübün çıkar· 
mire uğraması muntemeldir. . dığı bir istatistikten anladık. 
Bundan başka pek çok Mı· Yalnız doğruyu söylemek 
sır, Polonya ve diğer bazı lazım gelirse memleketimiz 

yerlerden talebe grupları da çok pahalıdır, seyyah celbi 
gelecektir. bi için hükumetimizin fekir-

Halkın Sesi: lığı göz öğüne alıuarak ve 
lzmirin türistik bir şehir netice itibarile yurddaıları· 

olması kabul edildiğinden mızın istifade edeceği şüp· 
birkaç sene sonra bu seyyah- hesizdir bulunan seyyah çek-
Jarın doğru şehrimize gele- mek meselesinde halkımızın 
cekleri hiç şüphesizdir. da fedakarlık göstermeıi ıl · 

Haber aldığımıza göre zamdır. 

-----------------aooo----~-----------

Cü'Zamın 
Tedavi Çaresi 
Bulundu 

Cüzzam hastalığına karşı 
da nihayet tedavi çaresi bu· 
Jundu. İnsanlığının başına 
bela ve tedavisi gayri gabil 
ve pis bir hastalık olan cü· 
zama karşı lsveçli profesör 
ve Dr. Renstierna bir sürum 
bulmuştur. Bu zat bütün ha· 
yatını cüzzam hastalığı ile 
mücadeleye hasretmişti. Bir 
çok tedkik ve tecrübelerin 

neticesinde bulduğu sürü· 
mu dünyanın en büyük cü· 
zam istasyonu bulunan Hint 
F elemengiodeki Malangda 
ilk defa resmi olarak tatbik 
edecektir. 

Felemenk d~vleti ııhhi)·e 
memurlarının nezareti altla· 
da Anblepra denilen cüzıa • 
ma karşı sürum hcstalara 
aşı'anacaktı. Hint Felemengi 
merkezi Batavyadaki cüzzam 
enstitüsü Isveçli doktorun 
tatbikatına kendi cüzzam 
mütehassısları ile yardım e· 
decektir. 

Şimdi bütün tababet ile· 
mi yeni sürumun resmi tat
bikat.andan hası) olacak ne· 
ticelerin tam bir muvaffııki
yet bulup bulmıyacağını bek· 
liyor. 

• 
lnsa beyninin 
Neşrettiği 

Mevceler 
insan beyninin neşrettiği 

iddia olunan mevceleri niha
yet tesbit etmek mümkün 
olmuştur. Bunun için zelze· 
leleri kaydedeu alete benzer 
bir ilet kullanılmaktadır. la· 
san sakin iken bu alet gayet 
hafif ve sakin hatlar çizmek
tedir. Bu hatlara " çoban 
hatları,, diyorlar. Fakat di· 
mağ düşünmiye başlar baş· 

lamaz makinenin: kaydettiği 
çizgiler fırtınaya tutulmuş 
ihtizazlı bir vücudün titrek 
el hareketlerini andırmak· 

• . . 
1 faiyemızın 
Kahramanlı~ı 

Dün gece ıabaha karşı 
saat üç raddelerinde Alsan· 
cakta Mesudiye caddesinde 
Servili oğulları B. Hasan 
ve Hilmiye aid kereste depo· 
sundan yanğın çıkmıt ise de 
derhal yetişen kahraman it· 
faiyemiz tarafından feda ki· 
rane mesaisi neticesinde ıön· 
dürülmüştür. 

- ... ·-··. 
Mayıs böcekle· 

rin karşı 
b.oğucu ~az 
Almanyanın Şelzvig Holş· 

tayn eyaleti Mayıs böcekle· 
rioin hücumuna uğramıştır. 

Bu böcekler bir çe\ı i ge 
baskınından daha mühim 
zararlara sebeb olmuşlardır. 
Mılyoularca Mayıs böceği, 
uğradıkları sabada bütün 
ekinleri mahfetmişler, ve bu 
senenin hasadını adeti leh· 
Jikeye koymuşlardır. 

Mahalli hükumet, böcek· 
lere karşı boğucu gaz kul· 
!anmak mecburiyetinde kal· 
mıştır. Halkın yardimiyle bu 
mücadele iyi netice vermiş, 
kısa bir zaman içinde 120 
milyon Mayis böceği öldü· 
rülmüştür. Öldürülenlerin ya· 
rısı dişi olduğuna göre bu 
çarpışmanın çok faydalı o· 
lacağı tahmin ediliyor: 

Bu suretle ziraat için lza· 
rarlı böceklerin öldürülme· 
sinde ilk defa olarak boğu· 
cu gab kulJanılmıf oluyor. 

Vindsor Dükü
nün tenis 

müs bakası 
Windsör dükü, meşhur:ıi· 

nema yıldızı Douglas Fair· 
banksla yaptığı bir golf par
tisinde yıldızı mühim sayı 
farklarile yenmiştir. Artist, 
yeni karısı ile birlikte Wind
sör dükünün şato komşusu· 
dur. Ve önümüzdeki ayda 
yatla seyahata çıkacak olan 
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