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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
B~muht.rrir ve umum! neşriyat müdürü ' 

HAKKI OCAKOCLU 
A B O N E Ş E R A 1 T-1-

DEVAM MODDETI Türkiye için 

Snıelik. ........... 1400 
Altı a11lık . .. ••• •• ••• .. .. 750 ·--

Hariç !çir 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ------· FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

• Fuarımız 
3 Günde gezenlerin sayısı 

101,645 dir 
·-------' YENi ASIR Matbaumda buılmıfbr 

™ 

Başvekilimiz Ankaraya gitti 
Ankarada pek az kaldıktan sonra 

Doğuda yapılan manevra 
.sabasına hareket edecekler 
Hatay meclisi 30 Ağustosta açılı yor --iiiiıiiiıiô.-~ ... ~...-.::.......,~;;;.;._.,.~.~-=-

Kcibine beş vekilden mürekkep olacak Fuarımız icin 
Başvekil B. Celdi --ı;~ r 

Son 
Tetkikler 

- YAZISI 3 ONCO SAHtFEDE -

Oda salonunda dün mü
him bir toplantı yapıldı 

le • ticaret umum müdürü Avrupada 
yapılanbir anketin neticesinden 
ihracatcıları haberdar etti 

• 

Ye~illerimiz 
Dün Istanbula 

gittiler 

Her gün şehrimize bin
lerce ziyaretci geliyor 

Sekizinci 1mılr fuarı büyilk bir muvaf- içi renkler geceleri iyi bir manzara -
fakiyetle devam etmektedir. Ziyaretçiler zetmedili için değiştirilecektir . 
her gün artmakta olduğu gibi lzmire ge- Fuarı, iiçlincü günü 21113 loi§I zlyare\ 
!enler de artmaktadır. e1ımlştir. Ayni glinde lzmlre yurduıı 

Fuarın Lozan antresi yanındaki kavun - SONU 2 iNCi SAYFADA -

lktısadi işlerimızin 
toplu bir halde göz
den geçirilmesine 
fırsat vermiştir 

-o---
lzınir enternasyonal fuarı, fuar 

mefhumu etrafındaki faydalarından 
ba§ka bu yıl, Ege bölgesi için, milli 
ekonomimizin inkişafı için çok ha-

lktısat ve Adliye vekillerinin Enter
nasyonal lzmir Fuarı intibaları 

yırlı tetkiklerin yapılabilmesine fır- Sekizinci Enternasyonal Fuarımızın 
sat vermiştir. açılma törenlııde hazır bulunan lktısat 

Fuar dolayıaiyle lzmiri şereflendi- vekili B. ŞakJr Keseblr ve adliye vekili 
ren Başvekil Celill Bayar ihracat ta- B. Şükrü Saraçoğlu, dlin akşam 1zmlr 
cirleri ile geniş bir hasbihal yapmış, vapurile Istıınbula hareket etmişlerdir. 
devletin ihracat mevzuu etrafında- hmirdeki tetkiklerinden ve karşılaştığı 
ki düşüncelerini büyük bir sarahat iktı.sadl ferahlıktan çok mUtahassi• olan 
ve kat'iyyetle ifade eylemiştir. sayın lktısat vekilimiz, hareketi emasın-

lktısat vekili bay Şakir Kesebir de da c Yeni Asır > muharririnin 80rduğu 
umumi hasbihalden başka muhtelif bir suale ~ıdakl karşılıkları verml§-
gruplar halinde ihracat tacirlerini tir: 
toplıyarak görüşmüş, alakadarların Geçen ıene borsa açıl'§ tÖTeni - cGördüklerlrnden, görilştüklerim-
ileri sürdükleri dilek ve temenniler Dlin, sabah saat onda ticaret odası sa- B. Mümtaz Rek, lktisat vekaletinin den çok müstefit, memnun olarak hare
üzerinde ehemmiyetle durmuştur. !onunda, şehrlınlzde bulunmakta olan Avrupadaki teşkilMı vasıtasiyle alıcı fir- ket <>diyorum. Bu yıl, Ege mıntakasının 

~att~ daha ~!eri .. g'.~iler.e~ i~tıs~t tktı.sat vekaleti iç ticaret umum müdürü malar nezdinde yaptığı mühim bir anke- bereketli ve neşeli bir senesidir. Ekono-
vekaletı umumı mudurlerı, ılerı su- B Mü Rek ,._,,_ lhr t taclrl 1_ tin neticesinden ihracatçıları haberdar mil< vaziyetin, bu inki§aftan çok faydalar 

'") ) ) ·· · d kik t . mtaz , ULwu aca "' " ru en mese e er uzerın e tet a a cat tüccarlarının mütalaaları teshil edil- görecegl şüphesizdir.> 
ed ·ı · 1 d' nlıı iştirak ettikleri mühlm bir toplantı- B kilim' L.'-'-·-'aki memur ı mış _er. ı~. . . . ~tir. Standardizasyon tatbikatından ' aşve • fuarımız ıuuuunu 

ihracat mevsımının t~m ba~langı- ya nyaset etmiştir. memnuniyet beyan eden tüccarlar nizam- takdirlerini çok vazih §ek.ilde ifade et-
cında yapılan bu hasbıhallerın ve Bu toplantıda UzUm standardizasyonu tikleri için buna iHlve edilecek bir nokta 
tetkiklerin çokfaydalı neticeler do- nivımn•mesinin tatbikine glrllelldenberl nameye bazı ilAveler yapılmasını temen- yoktur.> 
• • d ·· h · ktu b" lik faali ··z.ı ~• ni etmişlerdir. G J b"'---guracagın a şup emız yo r. geçen ır sene yet go en g • .,.. c azete ere, gazetecilere wuıasa te-

Her şeyden evvel ihracat tacirleri, rilmlş ve standardizasyon bahsinde lhra- - SONU iKiNCi SAHiFEDE - şe.kkilr ederim. Bütün çalışmalarımız-
harici ticaretimiz için devletin ne d b • k da bizim kadar yorularak hassasiyetle -ç---------ı------k- ı 
~~:~:~~r~~ler~::e:ç':l:~e~::;,e!~~ Sekiz yaşın a ır çocu taki~~·~rdımettinlz.. eşme p aj ve ap ıcası 
mine §Üphe ve tereddütler içinde 

girm~~~·;;;~ı~~~~I01da kardeş katili oldu Muharrir arkadaşımız, hareketi ema- modern bir hal alacak 
HAKKI OCAKOöLU - SONU 2 INQ SAHtFEDE -

Yeni Asır 
Bugün 

,44 Yaşına Girdi 
(YENi ASIR) bugün kırk dör

düncü yıldönümünü idrak edi
yor. Bizim memleketimizde bir 
gazetenin 44 ıenelilc bir hayata 
mazhariyeti en büyük mazhari
yetlerden biri sayılabilir. 

GAZETEMtZ bu 44 yıl için
de bir çok büyük tarihi hadise
lere, milli inkılap tarihimizin en 
canlı ve en muvaffakıyetli eser
lerine f&}ıit olmtıftur. 

YENi ASIR, 44 senelik ha
yatında daima ileri fikirlerin, te
ceddüt ve inkılabın en sadık, en 
imanlı yardımcısı olmuttur. Bu
güne kadar devam eden çaht
malanmızın milletçe takdir edil
diğine kaniiz. En büyük müka
fatımız budur. Bizi 44 sene ya
ıatan BOYOK MiLLETiMiZ 
VAROLSUN ..•.• ......,. __________ .......ı 

Çifte tüfengi ----------- iktisat 

Macarlarla Küçük Antant 
Vekili 

Birden ateş aldı Küçük 
Elmasla Hacer yara
landılar. Elmas hasta". arasında anlaşma oldu 

nede öldü Paris 23 (ö.R) - Yugoslavyanın Bled 
§ehrinde toplanan küçük antant konfe-
ransı bekleruniyen muvaffakıyetle neti

Ha Ji 1 celen.miş ve dlin gece küçük antant hüKüçük katil 
tevkif edildi 

kümetlerile Macaristan arasında bir an
laşma aktedilmiştir. 

Torbalının Çapak köyünde iki çocu- Bu anlaşmaya göre kilçtik antant dev-

ral il ti el !etleri Macaristan.ın yeniden silAhlanmak 
ğun ağır surette ya anmas e ne c e- . 
nen bir hadise olmuştur. Çapak köyünde hakkını tanımakta ve buna mukabil Ma-

!smind bir carlstan da bu silMıları küçük antant 
8 yaşında Halil İbrahim ard~ ç~ devletlerinekarşı kullanmamağı taahhüd 
cuk bağ beklemekte iken ç a as efmektedir. 

duran çifte tüfenginl lndir&ek kurca- Böylece Macaristanın silahlanma ba
lamağa ve arkadaşile şakalaşmağa baş- kımından diğer devletlerle müsavatı ka
lamıştır. bul edilmiş ve bu htikümetle küçük an-

Çifte tüfengi birdenbire ateş almış, tant arasında bir saldırmazlık paktı imza 
orada bulunan beş yaşındaki Hacer ve edilmiş oluyor. 
10 yaşındaki Elmas ağır surette yaralan- Akalliyetler meselesi ileride halledi
mışlardır. Hacer, yaralayan Halil !bra- lecektir. Bled anlaşmasının matbuat mü
himin kardeşidir. mes.sillerlnln küçük antant hariciye na-

y aralılar hAdiseyl müteakip Izm1re zırları tarafından kabulü esnasında Bu
getirilerek memleket hastanesinde tedavi dape~te Vfl kilçtik antant payıtahtlarında 
altına alınmışlardır. Elmas hayata gl!:v ayni zamanda neşredilecektir. Romanya 

l lerini yummuştur. Küçük katil yakalan- hariciye nazırı B. Konnen ve Çekoslo
mıştır. - SONU ONUNCU SAHIEFEDE - Macar naibi Amiral Horü Alman elçisi ile görii.fürken 

Vekalet turizm sek
siyon şefi B. V. Ne
dim töre tetkikler 
yapmasını söyledi 

Tetkiklere yakında 
başlanacaktır 

İktı.sat vekili B. Şakir Kesebir, şehrlo 
mizde bulunmakta olan lktisat vekfiletl 
turizm seksiyonu şefi B. Vedat Nedim 
Törden Çeşme plAjlarında tetkikler yap
masını, ne gibi tesisat yapılmasına lü
zum olduğunun tesbitini istemiştir. 
Çeşme p!Aj ve ılıcalarının modern bir 

hale ifrağı mukarrerdir. Bu işi kızılay 

cemiyetinin üzerine alması muhtemeldir. 
B. Vedat Nedim Tör lzmir mıntakasında 
on glin devam eden tetkiklerde bulıına
caktır. Turistik mıntakaya ithal edilen 
hmir vilayeti yakın zamanlarda tam bir 
umrana kavuşacaktır. 

v edat Nedim Tor, yarın vali B. Fıızll 
Güleçle beraber Bergamaya giderek tet
kiklerde bulunacak, billUıara Selçuk ha
rabelerini ve vilôyetin diğer turistik kli
şelerini görecektir . 
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Şarkı Güfteleri 
Karşıyakadan : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ŞEHiR HABERLERi ' Son 

Tetkikler Bizde şarkıyı sevdiren, ona kıymet verdiren besteden ziyade güfte
dir. Halk evvela güfteyi sonra be•teyi sever. Çok defa dikkat ederim, 

yeni bir şarkıyı ilk defa dinliyenler bestenin güzelliğine, san"abna v k • ıı e e du•• D e tt • ı 
ehemmiyet vermezler (Sözlerini) dinlerler. Eğer bunlar kendi ısmap e 1 erımız gı 1 er /ktısadi işferimızin 
veya zevklerine uygunsa şarkıyı severler, ve sonra bestsini öğrnirler. 

Bizde eaki ve yeni ağır §8.tkılarda çok güzel güfteler vardır. Hafif toplu bir halde gôz-
havalarımızda ve bilhassa son zamanlarda (Halk musikisi) namı al-

:~~: ~;!e~;:i::t~a:~~~s!!e1::y~:;d~~birini tutmıyan kafiye Iktısat ve Adliye vekillerinin Enter- :::a~eı!~~7ş~;;"e 
Mesell (Şu dağları delmeli, tozunu elemeli) derken İnsanın gayri 

ihtiyari hatırına gelen bunun arkaaından, (Güzel bir tünel açmalı,) ı 1 • F • t•b ı BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE 
veya (Bir şose yapmalı) nın geleceğidir. Halbuki o dağlardan sonra nasyona zmır uarı in 1 a arı :y1e!:t1bur::ınyo:~r~kanını eldct 
gelen ne dağla, ne tünelle, ne şoseyle hiç münasebeti olmıyan bir şey- • 
.lir, (0 yari sevmeli) gibi!.. BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE vekilini tanıyamadığı için, bilet alacak- alan dinlemiştir. !ktısat vekilimiz, böyle Bundan _baş~a iş içinde _bul~ 

Mübarek şair efendi (O yari sevmeli) demek için ne dağı, bırakı- . . . .. .. sllllZ bayım, dem.iştir. bir iıılti§afın Türkiye için de çok şayanı ad~, hı~ ~u.phe yok kı, buyük 
yor, ne taşı, ne toprağı 1 Bunlar da besteleniyor, ve okunuyor 1. sında sayın Acllı'.e vekilı B. Şukru Sa- Bu ikaza gülüınsiyen vekil, kişeden arzu olduğunu, bu hususta !kiısat vekl- tecrube sahıbıdirler. Devletçe alın· 

Halbuki hakiki halk §arkıları içerisinde güfte itibariyle o kadar gü- raçoğluna da ihtısaslarını sormuş ve şu biletini alarak fuar sahasına dahil olm~ Jetinin her tilrlü tesh.illitı göstermiye mış kararların, tatbik sahalarındaki 
zelleri vardır ki bir çok parlak, mutantan Arapça ve Acemcelerle süs- cevabı alrrııştır: . tur. amade olduğunu be an etzruştir. neticelerini, rastladıkları zorlukları 
len"';q gu··ftelerden iyı"dir. - < Fuarımız şaheserdir. Şaheser ol- Y gördükleri faydaları daha büyük bir 

.__,, t ç k ı ld - uhakkaktır lktısat vekili bilfilıare şehrimlzdeki ah k .. I .1 . .. k 
Kültür bakanlığının halk şarkılarımızı toplamak ıçın teşkil ettiği mll§ ur. 0 ça ış ı ıgı m · TüRKOFtSTE KABULLER · ·· · · · · sar at ve at ıyyet e ı erı surece 

Esasen İzmir her şeyı' iyi yapar. Dokto- Amerıkan Tütün f111malarının direktör- k"ded" 1 
heyetler bu bakımdan çok faydalı ve çok iyi olmuştur. Bunların toplı- 1 . . .. . . . mev ı ır er. 

ru alenen de tebrik etmek isterim.> 1ktısat vekili B. Şakir Kesebir, dün sa- <!Tının m~erek bır zıyarelterinl ksbul En iyi bir karar, hazan iyi tatbik 
yacakları sarkılar elbette ki hakiki halk şarkıları Anadolu havaları ola-caktır. Onların güzelliği, bugün piyasada söylenen saçmaları kendili- Fuarımıza karşı cidden mültefit etim- bah saat on birde Türkofis müdürlüğün- etm.iştir. Amerikalı tütün müşterileri- edilememek ve şekle ait her hangi 
ğinden ortadan kalclıracak. ve bize öz Türkün hakiki ruhunu saf ve leler kullanan sayın Adliye vekilimize de bazı ziyaretleri kabul etmiştir. Bu sı- miz bazı maruzatta bulunmuşlar ve tü- bir muameledeki isabetsizlik yüzün· 
samimi duygularını terennüm edecektir. ait ufak bir sahneyi buraya kaydedece- rada tktısat vekilinin beraberlerinde tün piyasasının açılması bahsinde, üzüm den en fena bir neticeyi verebilir. 

N. Ö z E R E N ğiz. Türkofis umum müdür muavini Nihat, ve incirde olduğu gibi muayyen bir za- Bu bakımdan alınmış kararların tat• 

""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""""""""'""'""'""!!!!""""""""',_....,...,...,...,,,...,...,...~....,"""""".-"""" Dün öğle üzeri fuar gazinosunda Tica- Türkofis lstanbul şubesi müdürü Cemal man tesbitin.i dilemi§lerdir. :tktısat veki- bik sahasındaki verimlerini sık sık 
ret odasının tktısat ve Adliye vekillerine Ziya, 1zmir Türkofis müdür vekili Rah- !imiz, bu işle meşgul olacaklarını vaad ölçmek, kontrol etmek, noksanlarını 
ziyafeti vardı. Adliye vekili Izmirpalas mi bulunmakta idi. etmişlerdir. görmek, tamamlamak, müsbet ve• 
otelinden çıkarak fuar sahasına kadar Vekil evvela Filistin ticaret heyetini En son olarak palamut sanayicilerin.! rimlerini takviye eylemek bugünün 
yayan yürümüş ve dalgın, dalgın fuarın .kabul ederek heyetin Türkiye - Filistin kabul eden tktısat vekili, palamut sana- iktısadi yürüyüşünün en tabii icap
kapısından içeri girmek istemiştir. Fua- ticart münesebetleri ve iki memleket ti- yiinin inkişafı çareleri üzerinde ileri sü- larındandır. 

lzmir - Mısır fut
bol müsabakası 

Ve Türkiye Greko - Romen şampi
yonası gurup müsabakaları 

Eyliilde yapılıyor 

rın Lozan kapısındaki memur, Adliye caretinin inkişafı için serdedilen mütala- rülen mütalAaları dinlemi§tir. Binaenaleyh salahiyetli devlel 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 24 Saat icinde ~ ....•••........••.......•• : .•..•........•... 

Gidenler, Gelenler 
İkllsat vekili B. Şakir Kesebir, Adliye 

Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, Türkofis 
umumi müdür muavini B. Nihat, Tür-

Oda salonunda dün mü
him bir toplantı yapıldı 

ko& İstanbul şubesi müdürü B. Cemal i tı·caret '"d'.r.. Ü A J 
Ziya, üzüm kurumu başkanı B. Hakkı iÇ umum mu ur VTUpaaa 

adamlarının, sık sık İş adamlariyle 
temasa gelmeleri, iktısadl ink.işafı
mızı teshil edecek başlıca amillerden 
sayılabilir. 

Denebilir ki devlet kapısı, heı 
zaman İş adamlarına açıktır. Müt
küller için oraya baş vurmak müm• 
kündür. 

Evet böyle bir iddia doğru olabi· 
lir. Ve öyledir de .. 

Vera! lstanbula gitmişlerdir. yapılanbir anketin neticesinden 
Mısırın 937 ve 938 futbol şampiyonu muhtelitleri ile de m!l.!abaka yapacağın- Kocaeli saylavı B. Süreyya, Eskişehir 1 ihracatcıları haberdar etti 

Nasyonal takımı Izmir muhtelit! ile 4 dan Mısırlıların karşısına tam formda saylavı B. İstimal özdemir, Beyoğlu • 

Lakin umumi görüşme ve tetkik· 
!erin neticeleri büsbütün başkadır .• 
Her hangi bir tacir her hangi bir me
seleyi yalnız kendi menfaati zaviye· 
sinden mütalaa ederek, taleplerini 

Eylül pazar gilnU bir müsabaka yapa- çıkmış olacaktır. Bu suretle Mısır - Iz- kaymakamı B. Daniş şehrimize gelmiş- -BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE- ye ilave edilecektir. 

caktır. Mwr şampiyon takunmda 6 bey- mir müsabakasının heyecanı bir kat da- !erdir. 
nelmilel futbolcu vardır. Mısırlılar, Iz. ha fazlal•ş.mş!ır. Denizli 
mirden sonra Istanbula giderek orada Manisa, Aydın, Afyon, Eskişehir, Kon- gelmiştir. 
da iki müsabaka yapacaklardır. ya ve Izmir bölgelerinin temsili güreş 

Izınirde ~k üstün bir oyun oyniyan takımları arasında Türkiye · Greko -
Elittihattan beri Mısır futbolunu görmi- Rumen güreş birinciliği için yapılacak 

1 

yen spor heveskArları ve fuar ziyaretçi- çetin müsabakalara da 3 Eylfil cumartesi 
!eri için bu temas büyük bir alaka ile günü başlanacaktır. 
karşılanmıştır. Bu müsabakalara 4 Ey!Cılde de devam 

Izmir muhtellti bu mühim müsabaka- edilerek kazananlar Ankarada yapılacak 
dan evvel Trakya, Ankara, Istanbul final maçlarına .i§tirak edeıcelderdir. 

Fuar kupası müsabakası 
Dört şehir muhteliti arasında 27 
Ağustos Cumartesi günü başlıyor 

Ayni günde güreş birinci· 
liği de yapılacak 

Türkiyeda bu senenin en cazip spor Aılkara - Trakya muhtelitlerl ve saat 17 
hareketi olarak İzmir enternasyonal fu. de Istanbul Izmir muhtelitleri karşıla
arı münasebetile şelıriııı.i7.de Istanbul, şacaklardır. 
Ankara, Trakya ve Izınlr muhtelltlerl Bu müsabakanın hususiyeti, Istanbu
arasında yapılacak müsabakalara 27 hın tam ve kuvvetli bir kadro ile müsa
Ağustos cumartesi günü başlanacaktır. bakalara iştirak edecek ohnasıdır. 

27 Ağustos cumartesi günü saat 15,15 Ayni gün futbol müsabakalarından ev-
de Izmir - Trakya ile ve saat 17 de Islan- vel saat 14 de Izmir Greko ' Rumen gU
bul - Ankara ile karşılaşacaktır. Bu mü- reş birinciliği finali de yapılacaktır. Gü
him müsabakaları bütün fuar ziyaretçi- reşlere her iki müsabakanın haftaymla
lerinin ve Izmirhlerin görebilmesi için rında da devam edilecektir. 
duhuliye, tribün her kes için 40, saha 25 Güreş müsabakaları yapılacak olması
kuruş tesbit edilmiştir. na rağmen bu gün de saha fiatleri ayni-

28 Ağustos pazar günü saat 15,15 de dır. 

lzmir Kastamonu 
saat 17 ,30 da 

muhtelitleri yarın 
karşılaşıyorlar 

saylavi B. Yusuf Denizliden etmiştir. Başlıca üzüm alıcılarınuz, dün- PİYASALARIN AÇILMASI 0 bakımdan yapabilir. Bazı talepler 
yanın en. nefis ~~erini Y_etiştiren vardır ki ilk nazarda cazip görünür. 

Bir tahsildar 
mahkum oldu 

memleketınnzde kükurtlenmeıruş, fakat Dün toplanan borss idare heyeti piya- Tahtında hususi maksatlar bulundu· 
gayet iyi temizlenmiş ve yıkanmış bir saların açılma günleri etrafında tetkik- ğunu gizli tutar, göstermez. 
üzüm tipinin tesbit ve bütün numarala- lerde bulunmuş ve nihai kararını ver- Lakin her hangi bir mevzuda ala· 
riyle standart tipler arasına ithalini iste- m.iştir. İzmire inen üzümlerin mevcudu kalılar toplu bir halde her hangi biı 
ınişlerdir. Bu vaziyet karşısında ihracat piyasanın açılmasına müsait görülmüş- meseleyi tetkik ve münakaşaya da· 

929 yılında Torbalıda tahsildar bulun- tacirleri, alıcıların isteklerini yerine ge- tür. Bu gün gelecek yeni partilerle iz- vet edilirlerse, burada hususi düşün• 
duğu sırada iki lirayı zimmetine geçir- tirmeye karar vermişlerdir. Üzüm nizam- mirde yarına kadar 4000 çuval üzüm top- celerden ziyade umumi fikir ve ka• 
mekten suçlu Ibrahim oğlu Mehmet namesine bu hususta bir kayıt ilave edi- !anacağı anlaş~tır. naatler hakim olur. 
hakkında ağırceza mahkemesinde devam lecektir. Bundan sonra nizamnamenin üzüm piyasası yarinki perşembe gü- Umumi görüşmelerde yalnız na· 
etmekte olan dava neticelenmiş ve kara- diğer hükümleri de münakaşa edilmi§- nü saat on birde borsa salonunda açıla· zariyeler değil, tecrübelerin doğur· 
rı verilmiştir. tir. caktır. Tüccarlar ve hanlar hazırlıklarını duğu ameli fikirler de geniş bir yer 

Suçlu beş sene hapse mahkum edilmiş, Bu sene üzüm mahsulünün geç ermesi ikmal etm.işlerdir. llk parti kuru üzüm- alır. Münakaşaya fırsat ve imkan 
ancak zimmetine geçirdiği paranın az üzerine, _Ye~d:n t'."'bit'. lazım gelen yeni l~er cuma günü !zmirden ihraç edilecek- veri~. . 
olması ve bunu ödemi§ bulunmasından rekoltenın uzum tıplerı 15 eylülden son- ur. Nıtekirn dünyanın her tarafında 
esbabı mıılınffefe addile bir sene sekiz ra mer'i olacaktır. Bu tarihe kadar, ge- Ticaret odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu zaman zaman muhtelif mevzular 
aya indirilmiştir. çen sene kabul edilen esaslar dairesin· dün ak~ Nazilliye hareket etmiştir. için yapılan kongreler, münakaşa-

-=-- de muamele yapılacaktır. B. Hakkı Balcıoğlu incir mıntakalarında !ardan doğan faydaların kat'iyetini 

Şüpheli bir ölüm 
Gaziler caddesinde oturan İlyas 

isminde bir adam, arkadaşı araba ta
mircisi Yunusun ziyaretine gittiği 
sırada ani olarak hastalanmış ve öl
müştür. Bu zatın ölümü şüpheli gö
rüldüğünden hastaneye kaldırılmıştır 
otopsi yapılacaktır. 

Ölünün cebinde bir tup aspirin 
ve siyah bir madde bulunmuştur. 
Bu siyah maddeden şüphe edildiği 
için tahlil edilecektir. 

Ticaret odasında öğleden sonra yapı- ınüstahsille temaslar yapacak, hazırla- ifadeye kafi bir delildir. 
lan bir toplantıda palamut tüccarlarının nan incir partilerini gözden geçirecek ve Biz son yapılan hasbihal ve tet• 
mütalaaları dinlenmiş ve her nokta ayrı turfanda incirlerle Izmire gelecektir. kiklerden, bilhassa bunların B. Ce-
ayrı tetkik mevzuu yapılııı!§tır. Alıcıla- İncir partilerinin pazar günü şehrimize lal Bayar gibi değerli bir iktısatçı v<ı 
rın isteği üzerine yeni iki tip daha tes- getirileceği muhakkaktır. İncir piyasası salahiyetli hükümet reisiyle, iktısat 

bit edilmiştir. Bu da yakında nizamname- pazartesi günü saat on birde açılacaktır vekili ve iktısat vekaleti müdürleri 

Başvekilin Akhisarda 
yaptıkları tetkikler 

taraflanndan aynı zamanda toplu 
bir halde yapılmasından çok derin 
bir memnuniyet duymakta ve bu 
tetkiklerden son seri ve hayırlı ne
ticeler beklemekteyiz. 

Bu hasbihaller, ne yapıyorduk? .• 
Ne yapıyoruz?.. Ne yapmamız la· 

l Akhisar 22 (H ') tzm· f ı b da Akhi lıl 1 h 1 zımdır? .. Suallerinin müsbet cevap-
t d 80 k • "l "k ususı - ır uarının ru uşunu ura sar ar a azır a- I ek . spar a an ışı ı çıl tö. • d b 1 b b d c il'L k d 1 arını VereC tır. a ma renın e u unan sayın aş a- ım. esur, vatansever, s = ar a aşa- 'k d' .1 d ak d". .. b 

--=--

bı·r öğretmen kafı"lesı" kanımız b c ıaı B Istanbul d" d ç-'- . Akhisa lı1 ı tısa ı mesaı e anc unu, u-ay e ayar a o- rım ır. uı< severım r arı. .. .. d .. .. ki . 
n;;•ünde Akhi f eli 49 d D" b.. ..k iltif tta bul dul gunu ve yarını usunme e ve ı~ 

ld
. ~ sanmıza şere ver . a- ıye uyu a un ar. · 1 . k • · · 

ge ı kik h. . . d k ld . seyır en ya ından takıp edılmekla 
a şe ır ıçın e a ı. Başbakan Akbi- Otomobille şehrin içinde bir gezinti ·· ·· "I b"li 

1 kül 
yurutu e ı r. 

sparta ·· tür direktörünün riya- sarın umumi vaziyetiyle yakından ali- yaptı. Şehri ~k değişıni' bulduğunu Bu hassas mevzuun böyle yakın 
setinde seksen kişilik bir ög" retmen kadar oldu. Tütün zürraı havaların ku- d b söyledi. Istasyon a inlerce halk tara- bir alaka ve takibe ihtiyacı vardır. 
kafilesi şehrimize gelerek Kız li•e- raklığından mahsulün dönümde az kilo fından alkışlarla uğurlandı. HAKKI OCAKOôLU 
si ve Erkek San' at okuluna misafir verdiğini geçen seneye nisbetle rekolte-

edilmiştir. nin noksan olduğunu söylediler. HALKEVl BİNASININ 
TEMELt ATILDI 

____ ._...., ___ _ 
Hararetle utikbal edilen muallim• Başbakan czarar yok. .. Fiat farkiyle 

!ere Hallı:evinde bir çay, askeri mah- bu noksanı kapatırız. Vaziyet iyidir ... > 

Bahreynde yapılacak 
hastane ve dispanser 

, felde öğle yemeği verilmiştir. Mual- o· b··ük· ... d . 
Memleket dahilinde bir turneye çıka- de Basmaneye gelerek bölgemiz namına lirnl Kar aka y nlar . _ ıye uy muı e verdiler. Değerli ilbayımız B. Lütfü Kırdarm KAHtRE 23 (ö.R) - Bir kaç hafla· 

karşılanmışia.rdır. der şı~ . clik~a gazd~~ Kayına.kam ve belediye reisinden in- uğurlu elleriyle Halkevi binasının temel danberi ağır bir hastalık geçiren Bah-
rak fuar münasebetile şehrimizde de sun a geceyı geçır ten sonra un k . .. . . 

. . . .. Kastamonu muhtelit takımı yarın ssat de .. . fu . b I _ şaat, su, analizasyon ve kültür vazıyet- atma töreni yapıldı. Bina müteahhidi reyn emiri Kişmire gelmiştir. Emire bir 
temsıli bır musabaka yapacak olan JC_a~- 17,30 da Izmlr muhteliti ile müsabakala- mu mı:;;;_• ve arı zıyarette u un l~ri h~.ınd~ sorul~roa bulundu. Bazı tarafından şölen verildi. Bina 66,000 lira- İngiliz mutabassıs doktoru refakat et• 
tamonu muhtelit futbol taknnı 26 kişı- rını yapacaktır. Duhuliye tribün her ke- ~ .. K h k d k dılekler uzerınde musait cevaplar vere- ya ihale edilmiştir. Altıncı ay sonunda mektedir. Bahreynde büyük bir dispan-
lik bir kafile halinde dün akşam saat 20 se 25 ktınıştur. I ugunAnkaronyaya,__ adre et e .el c~ : rek: inşaatın ikmal ve tesellümü yapılacak- ser ve hastane yapılmaktadır. Bu hasta-

er ve aya ı<a ar gezı erını ı- '- l"b milll' .. d 1 · "lk ku 
tacaklarclı •= ••ı•a-ı•nİııı, --•rn•u•c•a-e•e•nın-•ı--•-•t•ır•. -------------• nenin teşkilatı Ingiliz doktorları tarafın-

cm sa• 

Tayyare Sineması 
18 Ağust<>11 938 Perıembeden itibaren 

2 büyük ve Muhteıem filim birden 

Telefon 
3151 

Gönül Acısı Gizlenen ıstıraplar 
KLARK GABLE VtuAM POVEL 

MtRNA LOY KAY FRANCtS 
Gibi iki dahi san'atkarm temsi- Tarafından müateana bir auret-
linden çılanq hissi ve içtimai te yarablmıt büyük ailct 

büyük ll§k filmi faciası ...... 

SEANSLAR : GöNOL ACISI : 3.SO - 6.40 - 9.30 
GiZLENEN ISTIRAPLAR : 5. 15 VE 8 DE 
Cumartesi, pazar saat 2.30 da bqlo.r. 

i 

uza r. -

Haıke;;,kö~e;i ~ Fuarımız icin d;:::
1

~~:::::~;:::1 
FUAR tiyatrosunda 

1 - Evimiz 30 Ağustos günü için umu- BAST ARAFI 1 tNCt SAHtFEDE da iktisat ve adliye vekilleri şerefine 
ma mahsus büyük bir konser gecesi ha- muhtelif yerlerinden gelenlerin sayısı Ticaret odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu 
zırlamaktadır. 2973 <lir. Ecnebi menıleketlerden 21 kişi tarafından bir ziyafet verilmiştir. Ziya-

2 - Evimiz motör kursuna devam gelmiştir. fette vali, belediye reisi ve şehrimizde 
edenlerin pazartesi ve perşembe gün- Z1YAFET bulunmakta o1an mebuslar da hazır bu-
leri derslerine devam edilmektedir. Öğleyin saat 13,30 da Fuar gazinosun- lunınuşlardır. 

-----------------3 - Evimiz bahçesinde her hafta pazar 
ve perşembe günleri karagöz oyutııarı Bir göçmeniyaralamış Pastadan zehirlenme 
oynatılmaktadır. Bütün yurddaşlar da- Evvd ki akşam saat 20 sularında Ur- lkiçeşmelikte Yeni sokakta oturan 
vetlidir. 

1 
H İ ahali . d Bul B. Sait bir satıcıdan aldığı pastaları 

4 - 24/8/938 ça-,.mba günü saat 17 anın acı sa m esın e oturan - 13 yll§ındaki kızı Saime ve 6 yaşında 
de halk dersaneleri ve kurslar, saat 1 r 1aristan göçmenlerinden Arifi, çingene ki oğlu Hüseyine vererek yedirmiş, 
de sosyal yardım komitesinin haftah ' krem adında biri biçakla yaralamıştır. çocuklar zehirlenerek hastaneye kal-

- ~ 

Her gece 

HALK 
OPERETİ 

Temsilleri 
OPERET REVO BALE 

Büyük orkestra 
Her . njv .. .ıer .ı .. a:.ir. 
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eas 
SAYFA: 

eza 

"PAR İS ,, 
Dev deniz tay-

f ransa yeni bir buhran arefesinde mi? yare si atlas ok-
yanusdan geçıyor Başvekilimiz 

Sollar delegasyonu fev.kal 
ide bir içtimaa çağırıldı 

Paris, 2J (ö.R) - Fransızların dev 
denix tayyaresi «Parla> bu ıabah ıaat 

9.4' te Llzbona hareket etmiı ve saat 
l ~.04 te oraya varınııtır. Lizbon ~ Asur 
Nevyork yolu ile Atlas Okyanusunu ge· 
çe<;ektir. DönÜ§ ayni yolla yapılacaktır .. 
Bu daimi bir ticari hat ihdası için bir ke
şif seyahatidir. Tayyare 19 bin litre ben
zin taııyor. Par~ 22 (ö.R) - Başvekil B. Daladi

yenin pazar akşamki radyo nutkunda 40 
aaatllk iş haftası tatbikatında tadilat IU
zumundan bahsetmesi Fransada bir ka
bine buhranı ihtimalini ortaya çıkarmış

tır. 

1stifa eden cümhurlyet sosyalist birli-

lçinde üç radyo cihazı vardır. Son da
ltikada bir frigider de yüklenmiştir. Bir 
kaç sandık kitap hamuleyi teşkil ediyor. 
Tayyarenin bir paraşutti, radyo cihazlı 
tahlisiye sandalı vardır. Ağırlığı 38 bin 
kilodur. 

Meksikaya yeni bir 
nota verdi 

Ebre cephesi üzerinde 

Nevyork 23 (ö.R) - Hariciye neza
reti Meksikadaki Amerikan petrol ku
yularının istimlaki hakkında evvelce 
Meksika hükUmetl tarafından verilen 
notaya cevap olarak Meksika sefaretine 
bir nota tebliğ etmiştir. Nota Mekslkaya 
vardıktan sonra neşredileceği bildirili
yor Şimdilik resmİ mahfeller bunun 
muhteviyatını bildirmeği reddediyorlar. 

Nasyonalistler geniŞ ve 
taarruz hazırlamakta 

umumi bir 
imişler 

Trakya haberleri: 

Tekirdağ 
Şarap fabrikasında 
şarapçılık kursları 

Parla, 23 (ö.R) - Nasyonalist 11-
panyadan askeri sahada gelen haberler 
bir kaç günden beri Ebre cephesinde de
vam eden harbin daha geni§ umumi bir 
taanuzun ilk safhası olduğunu sarih ola· 
rak g8ıterlyor. Nasıl kf T eruel muhare
besi de biiyük Aragon taarruzunun mu
kaddemesi olmuştu. Ebre muharebele· 
ri bir yıpratma harbi mahiyetindedir. Zi
ra naayonalistler Gandesa cephesine hii
kümetçilerin en iyi kuvvet ve malzeme
lerini tahıit ettiklerini biliyorlar. Bu bi.i
)'Ük gayretin ilk devresi Ebre nehrinin 
ta~ sahilini tamamiyle fethetmeğe ma· 
tuf olacaktır. 

Barselon, 23 (ö.R) - Başvekil bay 
Negrin dün akııım gelmiş ve laviçre hil
kUmetinden gördüğü misafirperverliğe 

t~~kkür etmiştir. B. Negrin seyahati es
nasında kendisine vekalet etmiş olan 
hariciye nazırı bay Alvares Del Vayo ile 
görüımüştür. 

Edirne (Hususi) - Arıcılık kursu bu 
gtin bitti. Şahadetnameleri verildi. Köy
lerine sevinçle dönüyorlar. Aralarında 
bulunduğunu evvelce yazdığım beş ba
yandan biri Çanakkale vilAyetinin Ay
vacık kazasından olup anneslle birlikte 
kurs için ge~ bir kızdır. 
ŞARAP F ABRlKASI 

Edirne (Hususi) - Şarapçılık kursu 
bugün umumi müfettişlik ziraat müşa
virinin huzurile Tekirdağ Şarap fabrika
sında açıldı. 

Kurs üç hafta sUrecekilr. Ders ve tat· 
bikat parasızdır. 

KAVUN KARPUZ KOOPERATtF
LERt: 

Edirne (Hususi) - Bugün Uzunköprü 
karpuz kavun satış kooperatlfi seçim top
lant~uu yapmıştır. tktısat vekAleünin 

Ispanyol asilerinin Ebre nehri üzerine kurdukları askeri köprü. . mtitahassısı ile vekfilet komiseri olarak 
kürtülmüştür. Şiddetli topçu hazırlığın- kezi müessir ıekilde b~mbardıman etrnıı umunıı müfettişlik Ekonomi mUşaviri 
dan ve tayyare bombardımanından ıon- ve ağır hasarlar oldugunu görmüştür. Saffet S bul lard 

kd hiı . d d" ezer unmuş ır. 
ra dü .. man tankların himayesi altında Cenup A eniz ıa ın e uımanın Kar bi k ka t k 

y • .. •• .. .. •• • S a ga arpuz vun sa ış oope-
bır baskını puskurttilmuştur. Bır 81 a• ~= ..l- kurulm 1 b l t yeniden hücuma geçmişse de tekrar püs

kürtülmÜ§tÜr. Bir tank hasara uğramıı-
. . . .. .. .. ra\.Uı ~ uş ve şe aş amış ır. 

voya tayyaresı alevler ıçınde duımuştur. M b .,_, t k tlfi •-. . . 
1 

armaranın u .uu sa ış oopera ~ 
Estramadore cepheııınde ıstıla kuvvete- tanb 1daki t . 1 ini b' d" d 

tır. ri ileri hareketine devam etmiılerdir. tutmuk 
1 

. ıa lı~ ış eştr B ırk uzen tif~n 
iki saat devam eden bir muharebeden d' a çın an aşmı ır. u oopera -

d .. . b h b' Mücadele şiddetle devam e ıyor. l il d iktis ke.l t' . y bil sonra üşman agır zayıat a asına ır er er eı at ;ve cı. e mın açacagı -

Ankaraya hareket etti 
oradan Doğuya gidecek 

lstanbul, 23 (Hususi muhabirimizden) - Başvekil B. Celal Ba
yar ve hariciye vekili bay T. R. Aras eksprese bağlanan hususi vagon· 
la akşam Ankaraya hareket ettiler. Garda Reisicümhur umumi katibi, 
baş yaver, vali, kumandan, hükümet ve Parti erkanı şehrimizde bulu
nan mebuslar ve kalabalık bir halk tarafından uğurlandılar. Başvekil 
Ankarada kısa bir müddet kalacak ve doğuda yapılan manevralar sa· 
hasına gidecektir. 

Hatay meclisi 
30 Ağustosta açılı yor 

Kabinede 5 vekil olacak 
İstanbul, 23 (Husust} - Hatay meclisinin toplanacağı 30 ağustos· 

bı bütün Hatayda şenlikler yapılacaktır. Hatay milli meclisi büyük tc• 
zahüratla açılacaktır. Hatay kabinesi başvekille birlikte be~ vekilden 
mürekkep olacaktır. 

Türk ve Rumen 
Ticaretinin inkişafı için 

bir he yet geldi 
İstanbul, 23 (Hususi) - Eski Rumen maliye nazırlarından Türk

Rumen ticaret odası başkanı Silanesko kredi Rumen bankası müdürü 
ile birlikte lstanbula geldi. Rumen heyeti burada beş gün kalacak ve 
tacirlerimizle görüşerek Türk - Rumen ticaretinin inkişafı çarelerini 
arıyacaktır. 

Suriye Başvekilinin 
P aris seyahati 

Parls, 23 ( ö.R) - Suriye başvekili Cemil Merdamın Paris ziya
retinin, F rans12 hariciye nazırı Bonnenin daveti üzerine olduğu söy
leniyor. B. Bonne eylul ortalarına doğru Ankarayı ziyaret edeceğin· 
den bu tarihten evvel Suriye meselesini kat'i §ekilde halletmek arzu
ıundadır. 

Paris, 22 ( ö.R) - Beyruttan gelen haberlere göre Lübnan mat·· 
buah, Cemil Merdamın son nutkunu Lübnan hükümetine karşı şid· 
detli bir hücum telakki ettiklerinden, hala sükunet bulmamıştır. Bil· 
hassa Lübnanın tufeyli bir hayatı olduğu hakkındaki sözler en çok 
tenkitle karşılanmıştır. Lübnan kendi siyast ve iktısadi hayatı kadar 
tarihi hakikatlerle de bir mevcudiyet sahibi olduğuna kani olduğun
dan Suriye başvekilinin sözlerini derin hoşnutsuzlukla karşılamıştır .. 
Lübnan gazeteleri, Lübnanm hürriyet ve istiklalini garanti eden 
Fransız dostluğuna daima bağlı kalacağını kaydediyorlar. 

Irak mebusan meclisi 
reisinin sözleri 

Kahire, 23 ( ö.R) - Beyrut gazetelerinin muhabirleri Hommane· 
de yazı geçirmekte olan Irak mebusan meclisi reisi Mahmut p;ışa 
Muhlis ile görüşmüşlerdir. 

Mumaileyh lrakın şimal kısmında, Süleymaniyede meclisi idarenin 
kötülüğü yüzünden baş gösteren bazı arızi hareketlerin önüne geç
mek için ciddi tedbirler alındığını, cenupta bazı kabileler arasında ka
rışıklık çıktığı hakkındaki haberlerin doğru olmadığını, böyle hir §CY 

mevcut olsa idi kendisinin kral tarafından davet edilmesi icap edece .. 
ğini söylemiştir. 

(Şattülarap} meselesi hakkında Irak ve İran arasında dostluk at· 
mosferinin devamlı bir refaha kavuşması için bu meselenin kat 'i bir 
neticeye bağlanmasını temenni ettiğini, memlekette umumi affın ilAn 
edilmesine taraftar olduğunu söylemiştir. 

Londra müslümanları 
Meşhur muharrir Vels'i tehdit ettiler 

Barselon, 23 ( ö.R) - Bu ıabah sa
at 9 da Rosanın bombardımanı esna
sında defi tayyare bataryaları dört mo
törlü bir tayyareyi düşürmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Tayyare sahilden 3 kilo
metre mesafede denize düşmüş ve he
men gönderilen bir motorbot bu Yun
kera tayyaresine yetişerek hepsi Alman 
olan üç kişilik miirettebatını kurtarmış
tır. Bu esirler Fransız hududundan otuz 
kilometre mesafede küçük bir köy olan 
Kadekasta karaya çıkarılmıştır. 

mevkii işgal etmişse de mukabil hücum- p b ytik satış kooperatifleri birliğine girmek .. 
UT UVarı 1·çın· dahi karar ahnıştır. Ingilizce « Deyli Herald > gazetesininlyük bir kafile halinde muharrırın evine 

la derhal bu mevkiden çıkartılmıştır. ls-
Barselon, 23 (ö.R) - Milli müdafaa 

nezareti tebliğ ediyor : Şark cephesinde 
lstil! kuvvetleri Ebre mıntakaaında cüm-

h ld l U nk.. ü t k lifinin bi haf yazdığına göre, meşhur muharrir Vells'i yürümüşlerdir. Muvafık bir netice alın-
panyol kuvvetleri bütün mıntakalarda a ırıyor ar zu opr sa ış oopera r - . . 

ta SO Alın bti "k b' d'kk t1 Londradaki müslümanlar tehdit etmek- madığı takdirde Vellsın evı :taşlanacak-
mukavemet ederek mevkilerini muhafa- nra anyaya yu ır ı a e 

Berlin, 23 (ö.R) - Alman amele vagonl .. d . b kl . ted.ir. Ve evini taşlamaya karar vermiş- tır. 
za ediyorlar. Bir düşman tayyaresi hat- . ar gon ermesı e enıyor. 

huriyet askerlerinin kahramanca muka- cephesı grubu purbuvar namı altında lo- lerdir. Londra müslümanları, diğer tarafdan 
larımız içine düıürülmüştür. Pilot para- --=-

vemetini kırmak için gayretlerine devam kantalarda, otellerde, gazino ve eğlen- J h b / Müslümanları kızdıran şey, Vells'in Ingilerede bir müslümanlık merkezi sa-
. ., §Utla atlamıştır. } zmı*t a er erı* edıyorlıır. insanca ve malzemece agır za- c·· h . il . b" .. .. ce yerlerinde alınmakta olan bahşiş erin «Dünyanın kısa bir hikayesi> ismindeki yılan «Hindistan evi~ ne müracaat ede-

. .. • um urıyet tayyarec erı utun gun h . k d k ld l k İ k .. h t yıata uğramışlardır. Hucumlar ecnebı bü "k f ]" .. . l d" sene ni ayetıne a ar a ırı masma a- zmlt 19. 8. 938 - İzmir fuarının açıl- kitabıdır. Bu kitapta, peygamberin haya- rek, endilctine bu hususta muza are 
tank ve tayyarelerin himayesi altında yu . ~a .ıyet go!lterınış er, . uşma~ rar vermiştir. Bu gibi yerlerde çalışan ması mtinasebetile Sapanca tenezzüh tından bahsederken tenkidlerde bulun- gösterilmesini btemişlerdir. 
)'apılıyof. Düşman ölüleri üzerinde bu- mevkılerını bombardıman etmışler, ellı yüz binlerce garsonun sabit bir maaşla trenleri kaldırılmıştır. maktadır. Vellsin evine doğru yürüyüş hareketi
Junan vesikalar hücumları yapan kıt'ala- metreye kadar inerek mitralyöz ate§i al- vaziyetler~in ıslahı temin edilecek, bu- § Ayın yirmi birinde başlamak üzere Müslümanlar, Muhammed hakkındaki ni tertip eden cCcmiyetülmüminin> 1n
nn İtalyan milliyetini sarih olarak ispat tına almışlar ve ağır zayiat verdirmi~ler- na mukabil ıimdiye kadar verilmekte iki hafta atkoşuları yapılacaktır. bu tenkidlere itiraz etmekte ve Vellsin giltcrcdcki bütün müslümanlnrın en aşa
etmektedir. dir. Bir bombardıman tayyaremiz ltal- olan yüzde on bahşişler konsomasyon § VilAyet hıfzıssıhha meclisi iehirde bunları tashih etmesini istemektedirler. ğı beştebirini bu nümay~e davet et· 

_ _______ B_ü_tU~n_h~ü .... cu~m~]a~r parlak tekilde püs- yan tanklarının tahşit edildiği bir mer- ücretlerine zam olunacaktır. 6 fırın kapatmıştır. Bu taleplerini kabul ettirmek için, bil- miştir. 
-~·-------"'-~-----~-~-------~~~~~-....:..~---=----=----------~~~~~~~~~-----=---__::..._ ___ ..\__~ 
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Kudüste yağmacılık 

Bir tethiş 
basarak 

çetesi ostayı 
kasayı soydu 

Fevzi Elkavuki küçük bir ordunun başında Filistin 
üstüne yürümek istediği /(ahir eden bildiriliyor 

Son hcidiselerden sonra Filistin sokakları 
Londra, 23 ( ö.R) - Kudüsten bil- Araplardan 1 1 O maktul, 7 1 yaralı, ya- Maverayı Şeria kralı Emir Abdullah 

dirjJiyor : Tel&vivden gelen bir otobüse hudilerden de 41 maktul ve 86 yaralı. böyle bir hareketin önüne geçmek için 
açılan yaylım ateşle bir yahudi ölmüş, Kahire, 2 3 ( ö.R) - Bağdattan bil- Balka beni Saker adını taşıyan ve Ma
beş yahudi yaralanmıştır. Soygunculuk dirildiğine göre imame! Kaşefel Gadda verayı Şerianın en büyük kabilesi sayı
aistematik şekilde devam ediyor. Filistinte lngilizlere ve yahudilere karşı lan kabilenin reisleri ile görüşmüştür .. 

Dün tedhişçi çeteleri bir posta merke.. cihat ilan eden bir fetva neşretmiştiT ... . Onlardan sükllnetleıini muhafaza ede
zine girerek 2500 1ngiliz lirası almış ve Bu vesika basılarak dağıtılmıştır. Uzun cekleri hakkında söz a1mıştır. Ayni za .. 
aavuşmuşlardır. Şimal mıntakasındaki zam3ndan beri Irakta bulunan Filistin manda Maverayı Şeria hükümeti kaçak .. 

ovada hücuma uğrıyan polisler müteca- ihtilal hareketi reislerinden Fevzi El Ka .. çılığm ve muhtemel hareket1erin önüne 
vizleri püskürtmüşler ve dördünü öldür.. vukinin Filistine yakın bölgelerde teşki .. geçmek için askeri tedbire de baş vur-
müşlerdir. line çalışhğı küçük bir ordunun başında muştur. 

Taberiye mıntakasında polislerin yap· Filistine hareket niyetinde olduğu haber Yine kral Abdullahın aldığı kararlar 

tıklan araştırma neticesinde kırk Arap alınmıştır. Hayfa, Nablıs ve diğer mü- cümlesinden olarak Hicazla hudut kara
tevkif edilmiştir. Sivilleri nakletmekte him bilumum merkezler kuvvetli lngil iz kolları takviye edilmektedir. 
olan bir otomobil ateşe tutulmuş. bir kıt'alarının işgaH altında o1duğundan va-

kadın öldürülmüş, bir diğeri yaralanmış- him karışıklıkların daha uzun zaman Kahire, 23 (ö.R) - Kudüsten bil
tır. Diğer taraftan üç Arap polis memu- devam edeceği anlaşılıyor. Ammandan diriliyor : Müsellah çeteler hu sabah Mı
ru dağa kaldırılmıştır. geJen haberlere göce mütaa.ssıp ve müf- sıra giden yolcu trenini durdurmuşlar ve 

Londra, 23 (ö.R) - Kudüsten ge- rit Arap reisleri Bedevi kabilelerini ayak- katan tamamiyle soymu~lardır. Tedhit
len bir telgrafta bu ayın birinden yirmi !andırarak Filistin Arap hareketine iş- çiler trendeki bütün malları ve yolcula .. 
birine kadar kartŞıkJıklann sebep oldu- tirak ettirmeğe çalı~ıyorlar. rın bütün eşyasını almışlardır. Mukave
ğu zayiat listesi şu suretle bildiriliyor : Bu propaganda şimdiye kadar hiç bir mete kalkışan bir Arap muhasibi müte· 

lngilizlerden 15 maktul 26 yaralı, netice vermemi-ştir. cavizler tarafından öldürülmüştür. 

Trakya haberleri: Bir yırtıcı 
koca bir 

hayvan 
şehri 

telaşa verdi 

Amerikada Pitsburg şehrinde hayva
nat bahçesi vardır. Bu bahçede iki sene
denberi Amerika kaplanı cinsinden çok 
yırtıcı, hele insana pek düşman bir vah-

Köyler kalkınması için 
sarfedilen gayretler 

şi hayvan vardır ki hayvan pek nadirdir. Edirne 23 (Hususi) - Tarım başı retindedir. 
Bu hayvanın bir hayvanat bahçesinde kursları Cürnhuriyet bayramında bir bilgisizlerin 
bulunması o bahçeye diğerleri arasında seneyi dolduracak ve 50 köy genci kendi miyecektir. 
bir itibar ve hususiyet kazandırır. mıntakalarına gidecektir. 

Çünkü bunlar çoğaldıkça 
sanatlarına müsaade edil-

Bu yırtıcı hayvan hükümelin müsaa- Ayni günde yeniden 50 köy genci ta- SACLIK KORUCULARI 
desi ile maruf Yelvoston parkının en sa- rım başı kursu okuluna gelmiş olacak-
pa bir köşesine nakledilmiştir. Bu park tır. Bunlar dolgun bir sene içinde aşıcı-! Edirne 23 (Hususi) - Trakyada bu 
öyle ufak tefek bir orman değil bir Fran- !ık, fidancılık, bağcılık sütcülük, arıcılık sene açılacak Sağlık korucu kursların
sız vilayeti kadar geniştir. Bundan başka ve mandıralarda paynircilik ders ve tat- dan 95 kişi Sıhhat Vekfiletinin progra
tabiatın bütün güzelliklerini toplaması bikatı görecek, köylüler bunlardan çok mına göre kurs görmüş ve bu gençler 
dolayısile büyük bir şöhret kazanmıştır. faydalanacaktır. köy bölgelerine dağılmışlardır, 
Fakat on sene kadar oluyor ki parka ne NALBANT KURSLARI önümüzdeki sene yeni kurs açılacak 
bir avcı girmiş, ne de hiç bir şeyine do- ve sayısı artacaktır. 
kunulmuştur. Edirne 23 (Hususi) - Trakyada fen- Köylerinde Sıhhıye çantalarile dola-

Zaten bu yırtıcı hayvan da Yeloston ni nalbant kursları üçüncü devresi ol- şan bu gençlerin rehberliği pek kıymet
bayvaruıt bahç"'>ine getirilmezden evvel mak üzere 1 Eylulde ziraat vekaletinin lidir. 
de 0 ormanda yakalanmıştı. buyruğu ile yine !stanbulda Selirniyede ZEYTtNClLtK KURSLARI 

Son günlerde havaların çok sıcak git- küçük hayvan sağlık memurları okulun-
mesinden midir nedir, hayvanda bir ti- da 40 kişi ile açılmış bulunacaktır. Km- Edirne 23 (Hususi) - üç senedenberi 
tizlik, bir hareket görülmeğe başlamış, su bitirenler şehadetnameleri Ziraat Ve- Çanakkale Vilayetinde zeytincilik kurs
bir gece parkın muazzam kafesinin de- kaletinden gönderilmekte ve profesöı· !arından çıkan köy gençlerinin sayısı 
mirlerini zorlıyarak dışarıya fırlamıştır. B. Besimin ve kıymetli muallimlerin ida- 1200 ü geçmiştir . .A§ıcılık, budama, bağ
Sabahın saat altısında şehı·in şarkına resinde bulunmaktadır. Bunların köy- 1 cılık, zeytin hastalıkları gören bu genç
doğru uzayan hususi villalar mahallesi- !erindeki rolü büyüktür. ilerin muallimi Italyada ziraat vekaleti 
nin sokaklarında dolaşmağa başlamış. . Bi'.gisiz nal~antl~ b~~ların yanında lh'.ısabın~ ~urs görın,iiş ve çnk çalışkan 

Böyle korkunç hayvanlara ancak Ro- pıratık ve yem bılgıler ogrenmek zaru- •hır genclmlZdır. 

şoz dağlarında rastlanabilir. Onun için -----------
mahalleden ilk geçen bir sütçü sabahın vermcğe başlamcılardır. hayvanın üzerine 15 el ateş etmiştir. 

bu saatinde bir vahşi hayvan kafası gö- Polisler en modern silahlariyle mü- Hayvanın kıı·rıetine bakın ki vücudu 
rür görmez afallamış, her şeyini yol üs- cehhez bir halde hayvanı aramağa çı],_ kalbura döndüğü halde tünelden sürat
tünde bırakarak bir kaç adım ötede bu- mışlar, bir tarafdan da halkın son işa- le dışarıya fırlamış, etrafını saranlara 
lunan bir telefon kulüb~sine canını dar rete kadar evlerinden çıkmamaları bil- saldırmıştır. Bereket versin, hayvanat 
atllll§. Kulübeye girip üzerine doğru yü- dirilmiştir. bahçesi muhafızlarından birisi önüne atı
rüyen hayvana karşı kapıyı kapatmış. Fakat hayvan uzun zaman bulunama- !arak hayvanın iki gözünün arasına ateş 
Ve bağırmaya başlamış. mıştır. Bir işçi parkın tünellerinden bi- etmiş öldürmüştür. Bu suretle bütün şe-
Sabahın bu erken saatinde şehrin bü- risinde hayvanın kül rengindeki derisini hir halkını tehlike ve endişeden kurtar

tün mahallelerinde fabrikalar düdükleri- farkederek diğerlerine haber vermiş, tü- rnıştır. 

ni çalarak ortalıkta bir fevkaladelik ol- ne! dört tarafından kuşatılmıştır. Blı korkunç hayvan 180 kilo ağırlığın-
duğunu, bir tehlike zuhur ettiğini beher Polislerden birisi tünele yakl~ak da imis. 

Babası bir canavar 
Aşıkı bir kürek mahiimu olan genç 

kızın heyecanlı macerası 
NEVYORK (AöUSTOS) 

South Pariste, gelip giden otomo
bil yolcularına muhtelif ihtiyaçlarını 
satan bir dükkanın önünde Sheriff 
arabasını durdurdu. 

- Depoyu iyice doldurunuz. Uza
ğa gidecek bir yolcumuz var. Dedi. 

Arabanın bir köşesinde elleri ke
lepçeli bir genç bulunuyordu. iki po
lis hafiyesinin nezareti altında sev
kedilen bu gencin adı Pol Dvyerdi.. 
On sekiz yaşında bir delikanlı ..•. 
Seyahatinin gaye si devlet hapisha
nesine misafiretti. 

Altı saat sonra Sheriff F rancis Ca
roll, mevkufu, Big House hapishane
sinin sergandiyanına teslim etmiş bu
lunuyordu. 

Paul. 7 ilk teşrin 193 7 de öldürü
len doktor Littlefild'in katili olarak 
müebbed küreğe mahkü,;, edilmiş
ti. Kelepçeleri çözüldü. Gardiyanla
rın nezareti altında yaşayan ölüler 
zındanına sevkedildi. 

Si: ·iff ayrılırken : 
- Allaha ısmarladık Pol. .. Uslu 

olmağa dikkat et .. 
Bir dakika içinda Pol Dwyerin si

cilli yapıldı. Boyu ölçüldü. Elbisele
ri değiştirildi. O da binlerce mahküm 
arasına karıştı. 

Höcereden höcereye sesler duyu
luyordu: 

- Teni misafir ölünceye kadar 
burada kalacakmış... Anlaşılan bir 
kavga esnasında ihiyar bir doktoru 
boğarak öldürmüş ... Cesedi otomo
bilinin arkasına koyarak New-J esse
ye getirmeğe teşebbüs etmiş .•. Fakat 
teşebbüsünde muvaffak olamadan 
yakalanmış .. , 

- Giriniz, dedi. 1 rını size vermesini istediniz. O red. 
Müddei umumilik dairesine men- dedince Barbaranın gebe olduğunıt 

sup iki polis hafiyesi içeri girdiler. söylediniz. Pol Dvyerin evinde bii 
-Bonjur Sherif, dediler .. Müd- randevu hazırlandı. Dvyer, dokto; 

deiumuminin emri var, Sheriff pla- Littfieldle birlikte sızı ve kızınlzl 
ğını teslim ediniz. bekliyordu. Siz yalnız gelmiştiniz .• • 

BiG HOUSE'DE HAYAT 
F rancis ani bir hareketle elini Beş dakikada anladınız ki doktor Lit• 

plağı Üzerine koydu. field her şeyi öğrenmiştir. Tabanca• 

Big House' de hayat South Parisin - Anlayamıyorum. Bu emir ne- nızın kabzasını ihtiyarın kafasına İn• 
neşeli günlerine hiç benzemiyordu. den icap ediyor diye sordu. dirdiniz. Boğazını sıkarak onu ora• 
Burada hayat tekerleği gayet yavaş - Aldığımız emir budur. Plağı cıkta öldürdünüz. 
dönüyor, korkunç bir can sıkıntısı veriniz ve bizi takip ediniz. Hakkı- F ran!"is Carollun yüzünden kani 
arzediyordu. Pol Dvyer bütün hüsnü nızda bazı ittihamlar var. Pol Dvyer çekilmişti. 
niyetine rağmen bu yeni hayata alı- bir çok şeyler söyledi. - Yalan, hepsi yalan. Pol yalan 
şamadı. Bir akşam sinirlerinin had- - Pol Dvyer bir çok şeyler mi söyledi. Kızım yalan söyledi diyor• 
dinden fazla gerilmiş olması yüzün- söyledi? Ne saçmalıyorsunuzL Bu 
den demir kafesinin demirlerini par- ne biçim laf... du. 
çalamak istiyen vahşi bir hayvan gibi - Hakkınızdaki ittihamlar çok 
kükredi. ağırdır zavallı F rancis Caroll... 
-Usandım bu hayattan. Buradan _ Anlamıyorum ... Pol Dvyer 
çıkmak . isterim, diy~ hal'.kırıyordu. burada mevkuf olduğu müddetce 

Gardıyanlar ellerındekı lozlarla, kendisine sui muamelede bulunul-
koştular. duğunuzu iddia ediyor. 

- Susar mısın, yoksa karanlık B'· I b' bah d 
d ' k · · D d"I - oy e ır şey mevzuu s e-

zın ana mı gıtme ıstersın. e ı er .• ')d" p l D . . . l -
Kürek mahkumu ister istemez ıı_ı ır. ~ vyer sızı cınayet e ıt-

Al d k 1 . .1 tiham edıyor. sustu. nın an a an ter erı sı er-
ken kekeledi: 

- Gardiyanlar beni iyice dinle
yin. Direktörü görmek İsterim .• Bu 
cehenneme tahammülüm kalmadı. 
Bir başkası hesabına daha fazla bu
rada kalmak istemiyorum. 

- Bir başkası hesabına mı? Ne 
masallar anlatıyorsun? 

AôlR ITIIHAMLAR 

Bir polis hafiyesi biraz durdu. Ve 
sonra şunları ilave etti: 

- Biliyor musunuz ki kiziniz 
Barbara Caroll, Pol Dvyerin met
resi idi. 

- Doktor Littfield'in katili ben 
değilim. Ben masumum. Cinayeti - Fakat bu bir alçaklıktir. Kı-
bir başkası işlemiştir. zım henüz on yedi yaşındadır. 

Sergardiyan omuzlarini kaldırdı: - Bağırmağa hacet yok.. işte 
- Bırak bu saçmaları.. Doktorun kızınızın dostuna gönderdiği mek

cesedi senin sandığında bulundu. tuplar ... 
Mahkemede cinayetini itiraf ettin. Bu mektuplarda kıziniz kendisi
Öyle ki mahkeme olmadı bile ... T ev· ne bir çok defalar tasallutta bulun
kifinden altı saat sonra hakimler mamıştır. Neden şikayet edebilir? 
mahkumiyet hükmünü verdiler. - Rica ederim... Bu alçakça 

- Ben bir başkası yerine mah- bir iftiradır. 
kum olmayı göze almıştım. Katil - · Bu kadarla kalmiyor Francis .. 
sevdiğim kızın babasıdır. Kızınız ayni zamanda on üç yaşın-

- Kız çok göze! mi) Bari gül- daki kızkardeşi Bettiye de tasallutta 
meden bu herifin hüviyetini bize ~~lunmağa teşebbüs ettiğinizi söy-
söylermisin? luyor. 

E t O d F 
. Ca Francis-yumruklarini masaya vu-- ve ,,, nun a ı rancıs - ak 

ll'd rnr : ro ur. 
- Fancis Caroll'mu? Seni bura 

ya getiren Sheriff' mi? 

- Evet doktor Littfield, Sheriff 
F arancis Caroll tarafından öldürül-
müştür. 

Barbara Caroll'a aşkım yüzünden 
babası yerine mahkum olmağa razı 
oldum. 

SHERIFF PLAôINI TESLiM 
EDiNiZ FRANCIS ... 

Küçk bir şehir olan South Pariste 
Sheriff Francis Caroll'un evi pek 
te sempatik olmıyan bir dekor arze
diyor. Bir dıvarda silahlar, kelepçe
ler, zencirler asılıdır. 

F rancis kırk üç yaşinda dinç ve 
gösterişli bir adam. Kapısının vu
ru iması üzerine: 

- Bukadarİ yeter .. Bu iğrenç if
tiraları daha fazla dinleyemem di
yor. 

Diğerleri devam ediyorlar: 

- Pol Dvyer diyor ki bir gün ki
zlnız Barbara Caroll ve sizinle birlik
te fuara gitmiş... Bir tahta at üzeri
nebinmişsiniz. Pol kulağınıza eği
lerek evvela kızınız Barbara ile ca
navarca münasebetlerinizden haberi 
olduğunu, saniyen küçük Bettiyi ra
hat bırakmazsanız bütün bu fac;iayı 
karınıza anlatacağını söylemiş .. 

- Yalan .. iğrenç bir yalan .. 
- Bırakınız hepsini söyliyeyim . .' 

Kızınızı aşıkım görmekten menet
mişsiniz .. Bir kaç hafta sonra bir gün 
Pol Dvyer otomobiliyle eviniz önün
den geçerken Kızınızın hakkınızda
ki itiraflarını ihtiva eden mektupla-

FECi MüV ACEHE 

Bir kapı açıldı. Pol Dvyer görün• 

dü. O iddia makamının ithamlarını 
şöylece tamamladı : 

- F rancis Carollun siliih tehdidi 
altında doktor Littfieldin cesedini 
arabamın · arkasındaki sandığa yer• 
leştinnesine yardım ettim. Bu İş bi. 

tince bana döndü : <Titremek bey
hudedir. Olan oldu. Barbaranın na• 
musunu korumak için benimle be.. 
raber olunuz.» Dedi. Cesedi Main« 
hudutları dışına çıkarmayı deruht~ 
etmiştim. 

F rancis Caroll 

- Bunlar yalan, diye haykırdi, 
Bu adam tevkif edildiği zaman iti. 
raflarını yazdı. Cinayet mahkemesi 
huzurunda bu itiraflarını teyit etti. 
Bugünse ... 

- Cinayeti kendi üzerime almiş
sam bunu sizin israr ve tehdidinill 
üzerine yaptım. Ailenizin, dolayısi
le sevdiğim kızın şerefini koruma!( 

istiyordum. Siz mahkumiyetimin 
muvakkat olacağını, beni kurtaraca
ğınızı vaadetmiştiniz. Fakat sözünü• 
zü tutmadınız. Bir kerre kotese ti-. 
kılınca beni halime terkettiniz. 

Big House'un korkunç atmosferi 
aklımı toplamama yardım etti. Ka· 

til Sheriff kollarını sallıya sallıya 
gezerken ben aşkımin kurbanı ola

rak zındanda çürüyemezdim. Bunun 
ıçın masum olduğumu meydana 
koymak ihtiyacını duydum. 

Paul Dvyer sözlerini teyit eden 
delil.ili ortaya koydu. Onun sözleri 
South Pariste hüküm süren çılgınca 
bir sefahati tebarüz ettiriyordu. 

Nihayet Pol Dvyer davasının ye
niden görülmesine karar verildi. 

F rancis Caroll hala masumiyetini 
iddia etmekte ve : 

- Beni beş dakika Pol Dvyerle 
yalnız bırakınız. Onun elinden ikin
ci bir tirafname alabilirim, diyordu. 

Şimdi bu davanın ikinci ,.afhasi 
başlamıştır. F rancis Caroll kendı"i
nı bekliyen akibeti bilyor. Pol Dvye
re gelince o da bir dakika evvel be
raetini elde ederek mahpesten çıka
cağı günleri iı;ıle çekiyor. 
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Beyaz perdenin yeni yıldızlarından 
Priscilla 

Beyaz perdenin yeni yıldızlarından 
Luiz Kampbel 

Sinemanın yeni §Öhretlerinclen Meks-.... ı 
Movita Slender 

ili Dami a 
Kocasından boşanıyor mu? 
Güzel Erol Flin'in çabuk boşanmalar 
şehri olan (Ren o) ya bunun için mi gitti 

'-....., .- "Q> -----------------------------------

Genç ve güzel a1ctör Erol Flinin giz-ıduğu pyialannı ortaya çıkarır. 

)jce ve esrarengiz bir surette (Reno) ya Erol Flinin de geli§İ işte bu ıayialara 

geldiği haber veriliyor. Reno bir ııehrin yol açmıııhr. 
adıdır ve bu ıehir Amerikanın boşanma cKaptan Blvod filminin kahramanı 

Clavnlannı §ayam hayret bir süratle m- olan artist Holivuddaki arkadaıılarından 
taç ebnekle maruftur. Meksikaya gideceğini söyUyerek ayrıl-

Bu şehre gerek. sahneye, gerek beyaz mi§ ve kimseye haber vermeden müte· 

perdeye ve gerek siyasi hayata her hangi nekkiren (Reno) ya gelmiştir. 

yüksek bir zabn gelmesi derhal ortaya Erol Flinin karısı Lili Damitadır. Şim
o zatın karısı ile boşanmak üzere bulun- di Amerikada bu yuvanın yakında çök-

mek Üzere olduğundan ısrarla bahsedili

yor. 
Oç senedenberi evli olan bu kan koca 

bu müddet içinde esasen birkaç defa da
nlmışlar. Ayn ya§amışlar ve sonra da 
banşmışlardır. Birkaç hafta evvel bera
berce Kaliforniya sahillerinde bir gezinti 
yapmışlardL O zaman aralarında bir ge
çimsizlik ve tatsızlık görülmiyordu. Erol 

Flin yakında Şafak Mangari isminde yen; 
bir filim çevirecektir. 

Şarlonun kalbini 
çalan güzel kız 

Holivudun son dedikodusu .. Şarl etmek istemiş .. Kızı almıı. stüdyosuna 
götürmüş. Burada saçına, kanına, yanma, 
gözüne baıka baııka formlar vermiş. 

Ve nihayet çok güzel ve beyaz perde· 
nin perisi olabilecek bir kız meydana ge· 
tirmiş. 

işte Şarlonun kalbinin kazandığı söy• 
lenen kız budur. Ve onunla bu kadar ya· 
kın alakası bir kalp alakası sayılmakta· 
dır. 

Üc 
t 

güzel yıldızların yar attıkları .. uc • 

Küçük yıldızlardan 
büyük yıldız da oluyor 
Deanna Durbin ve Jakı Kooper ilk 

defa olatak büyük rol alıyorlar 
Holivutta, cOniversab stüdyolarında 

çevrilmekte olan yeni bir film sinema 
tarihinde belki yıldızların istikballeri ba

k.ınundan yeni bir devir açacaktır.Çevril
mekte olan bu film etrafında Holivutta 
usulden olduğu üzere hiç bir reklam ya
pılmaması da ayrıca nazarı dikkati celb
etmektedir. Kim bilir belki bu hareket 
daha fazla sürpriz yapmak ~çindir. 

Filmin hususiyeti mevzuundan ziyade 
oynıyanlardadır. Şimdiye kadar yaşları 
icabı çocuk ve genç kız rollerini yapml§ 
ve cküçük yıldın olarak parlamış olan 
Deanna Durbin ve Jaki Kouper bu filmin 
büyü kyıldızları oluyorlar. Senaryl:i iti
bariyle de ilk aşk sah esi çeviriyorlar. 

Şimdiye kadar H olivutta da çocuk 
yıldızların parlak ömrü on dört nihayet 1 
on beş ya!;!larına kadar d evem ederdi. 
Üniversal kumpanyası bu iki küçük yıl
dızda büyüdükten sonra da büyük yıl- f. 
dızlar arasına girebilecek kabiliyet gör- ~', .. 
dükleri için ilk defa sinema aleminde . 
böyle bir tecrübeye giri~miş oluyor. Bu 
tecrübe umavaffak oldu;;u takdirde sa
dece bu iki ~evimli küçük yıldıza büyük 
yıldızlar anısında mevki aldırmakla kal
mıyacak, diğer küçük yıldızlar için de 
yeni bir §Öhret yoluna imkan açacaktır. 

Güze~ yıldız Korin Lüşerin son 
resimlerinden biri 

~------.-;1--------------------------8 ey az Esir 

güzel plaj modası 

75 lik 
Bir kadına 
Tam 144 kişi 

talip çıktı 

-

7 5 yaıında bir kadına, evlenmek için 
l 44 kitinin talip olması ıüphesiz inanı
lacak bir ıey değildir. Fakat, hadise ln
gilterede hakikaten olmuştur ve bugiln, 
bu kadının seksenlik kocasiyle lngiltere
nin en mesut çifti olduğu ilan edilmek
tedir. 

Vak'a Ingilterı!nin Essehs kontluğun
da T andersley kasabasında geçmektedir. 
Bundan otuz sene evvel, kocası ölera 
dul kalmıı olan yetmiş betlik bir kadın, 
bugün kendisini dünyada pek yalnız hiı
setmiş ve tanıdığı tek erkek olan vergi 
memuruna baı vurmuştur. Bu müracaat, 
'Vergi memuru ile evlenmek için değildir. 

Ondan ricası, kendisine bir koca bulma• 
<11dır. 

Vergi memuru, on beş senedenber 
kendisine her ~üracaat ettiği zaman ver
gisini derhal veren bu kadından ço 
memnundur. Buna mukabil kadına ken• 
disi de elinden gelen yardı.mı yapmak, 
istiyor ve ona koca bulmıya çalıııyor. 

Bir taraftan vergi memuru, diğe 

taraftan onun ricası üzerine bütün arka• 
daşları. kapı kapı dolaşarak pıua topla 
mak için gittikleri her yerde 75 lik kadın 
koca arıyorlar .. Bu haber ağızdan a" 
da yayılıyor ve az zamanda ihtiyar ka 
dına l 44 kişi talip çıkı.yor. 

O zaman kadın kimi intihap 
ğini ııaşınyor. Bunlar arasında 
gençlerden tutun da 80 Jik ihtiyarlar 
kadar muhtelif meslekte kimseler var 

/nkıla"'bımız h kkı J [ k b drr. Fakat ihtiyar kadın ninayet bu a naa yapı aca u !ardan 80 yaşında birini intihap ediyor 

f ·ı • ' k ' k Bu intihabında başlıca amil, adamın, e 
l mı çevırece sınema san at ar- ki kocası gibi, vaktiyle posta idaresind 

ları ,yola çıkmak üzeredirler çahşmış olmas~ 
ınıcııabımwn 1908 den ını ye ka- det içil)Peki maceraıanm anlabnaktadır. Fransız fıkrası 

darki tarihini canlandırmak üzere cBe- Bu maceralar Türk inkılabının geçirdiği lzak oğluna çıkıştı: 
yaz Esir> adında bir filmin çevrileceğini safhaları gösteriyor. Filmi cNeşesiz so- - Neden mektepte riyaziyeden b 
evvelce haber vermiştik. Son gelen F ran- kak> ve cŞanghay dramı> filimlerini çe- kadar fena not alıyorsun? 
sız gazeteleri memleketimize kalabalık virmiş olan Mark Sorkin çevirmektedir. - Çünkü riyaziye hocamız Yahud 
bir sinemacı ve artist grubunun hareket Filimde baş kadın rolünü adı ~imdiden düşmanı! 
etmek üzere olduğunu haber veriyorlar. haber verilmiyen .maruf bir Fransız yıl- lzak oğlunu vaftiz ettirip katolik yap 
Yine gazetelerin yazdıklarına göre fil- dızı yapacakbr. Erkek rolünü ise çok za- tırarak hocasının hışmından kurtardığın 
min yapılması esnasında hükümetimiz rif yıldızlardan John Lodge üzerine al- zahip oldu. Fakat oğlu gene fena numa 
ordumuzun da yardımını vaadetmiıtir. mıııtır. Lodge aslen Amerikalıdır. Fran- ra almakta devam edince hiddetlener 
(Beyaz Esir) ln mevzuu eski Türk reji- sada hukuk tahsilini yapmış, sinemaya sebebini sordu. Çocuk cevap verdi: 
minden bir müslümanla evlenmiş olan intisaptan önce de bir müddet avukatlık _ Ne yapalım baba? Biz katolikle 
genç bir Fransız kadınının 1908 den etmiştir. Mükemmel ve pürüzsüz bir böyleyizdir. Siz Yahudiler gibi hiç bi 
ATATORK inkılabına bdar steçen müd- Franıızca konuşmaktadır. zaman zeki olamayız kit.. 
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8- Nakleden: Faik Şemsettin 

Bir daha yakanız elime • 
geçmesın 

~ili 

!,~yrıı~~~ 

Hırsızları sigorta 
eden bir şerir 

yakalandı 

Karısının 
sepetine 

çıplak bacaklarını yılan 
sokan adamın davası! 

Amerikada. yalnız ev. bark. mal. can Karısı ölmüş, adam idama mahkum olmuş! 
gibi şeyler değil, insanın en İşe yara.r Dünyanın en garip hadiseleri Ameri· tu. Bereket vcrain yılan kimseyi ısırma• 
uzuvlarından bazıları da sigorta edilir. bda zuhur eder. Onun için Amerikan dan çarçabuk yakala.nmışb. 

Mesela bir artist bacal<larıru. burnunu. mahkemeleri gün geçmez ki bu garabet Bugün katilin avukah ili divana mu• 

Sonra haliniz berbat olur z.ındanımız çok karanlık ~~:t:~:i~~;ieg~~z~~:i:r:r~:~ıt.7e;~: !er~:: ~~:;:ek~"~~::eı geçen-·bir ~~t e~tir. iddianamesinde diyor 

' l ' k "'l "'l d rini pek ala aigorta ettirebilir. Yeter ki çıngıraklı yılan hikayesi tazdendi. öğ- - Ceza mahkemesinde çıngıraklı Y>-lp ermız ÇO sag am ve yag ı ır sigortaya olan taksitlerini muntazaman renilmek istenen §ey, mahkeme huzurun- lanın görülmesi, hô.kimlerin hükümleri 

- Benim yalanla ülfetim yoktur. liyostro hakimin yanından çıkarıldı. Lo- iyet zabitliğinden, o güzel hayallerden ödesin. da cürüm delili olarak gösterilen bir yı- üzerine büyük bir tesir yapmı1tır. Çünkü 
Benden her şeyin tam cevabını almak renzanın tekrar istintaka lüzum görül- de vazgeçmek icap ediyordu. Fakat Polonyada yeni bir nevi sigor- lan hakimlerin adalet üzere hüküm ver- sakin bir kalple hüküm verilmemiştir. 

için sualleri sarih sormak lllzıındır. Tev- meden karı ve koca yeniden zındana gö- Sahtekar Markinin kaybolınasile do- ta meydana çıkarılmıştır ki benzeri gö- mel erine tesir eder mi etmez mi~ işte Eğer o suada yılan ortaya çılr.msayc\~ 
kıf edildiğim zaman yanımda karımdan türüldüler. ğan felaket bu kadarla da kalınıyordu. rülmüş değildir. mesele budur. lıakiınler heyeti müeklr.ilimi ölüm ceza• 
baıjka hiç bir kimse yoktu. Ve biz kendi Fakat Kağliyostronun yüzünde büyük Herif kaybolurken, firarilerin bütün al- Söylediklerine göre, Varşovada ister Belki haınlarsuuz. Bundan ilci aene 11na mahk\ıın etmieelr.derdir. Binaena• 
halimizde seyahate çıkml§ idik. Dedi bir sevinç alameti vardı. tınlannı da beraber al1p götünnilştü. kibar nevinden olsun, ister adi cinııinden evvd Arnerilr.ada Ceyms adında birisi leyh, davanın temyiz edilmesini isterim. 

Hllltim, sabırlı göründü ve: Zindanda yalnız kaldıkları zaman, Kağliyostroda şimdi tek altın yoktu. bulunsun hırsızlar güruhu kendi araların- büyük bir sepete bir sürü çıngıraklı yılan Ceyrruı iki seneden beri Kaliforniya• 
Pekllla, dedi. Sana ne şekilde sual so- Kağliyoslro, yüzüne lıfila istifhamk!lra- da bir organizasyon yapmışlardır. doldurup evine getirmiş, karısının çıp- da mevkuftur ve ii.kihetini bel<liyor. Hal• 

rulacağuıı anladım. Roma dan yola çıkar- ne bakmakta olan zevcesi Lorenzaya: Rtl'HBAN KIY AFETt Fak at oranın hırsızları başka yerlerin- lak bacaklar= sepete daldıııruş, karı- buki Arnerikada ölüm ceza.oma çarpılınıı 
ken iki kişi mi idiniz? Hakim bizi serbest bırakacağını söy- ki gibi fırsat düıünce birbirlerini telef et- sını feci bir ourette öldürmüştü. Los An- b.iç bir mahkiim bu kadar beklemediğin~ 

Kağllyostro yutkundu. Bu suale ne ledi. Eğer bu sözünde durursa, biz kur- Ne olursa olsun, zabıta ve adliyenin miye çalışan ve böylelil<le polisin işlerini cdos mahkemesi bu adamı ölüm ceza- göre ali divanın henüz bir karar verme-
aevap 'vermeli idi? Bunu çabuk çabuk tulduk d~meklir. Hakimin en ziyade elinden yakasını kurtarmışdı, ya .. Kağ- kolaylaştıran hırsızlardan değilmiş. sına mahkum etmi,ti. miş olmaın ortada mühim bir sebep 
hesapladı. Eğer hi'ikiın Romadan üç kişi korktuğu ve aradığt bizim sabık arkad~ liyostro parasızlıktan yılgınlık gösterme- Bunlar, hep birbirlerine yardım edi- O zaman hu davanın duruşması esna- mevcut olduğunu ifbam etmektedir. Şim· 
olarak kaçtıklarını biliyorsa, inkarı lü- Marki hazretleridir. di; bu fena vaziyetten kurtulmak kola- yorlarmı~.Şehirlerden biri bu yardım teş· Stnda, müddeiumuminin hakimlere gös- di bütün mesele şu davayı halletmekte· 
zumsuz gördü, ve: Herifin bütün sırlarını hakime bildir- yını kolayca ve çabucak buldu. kilatını çok genişletmiş ve bunu adeta termelr. için getirdiği bir çıngıral<lı yılan dir : 

- tl'ç kişi idik. Dedi. dim. Bu sırları şimdi benden ve Mkim- Zındandan kurtulan Kağliyostro, zev- kendisine iş edinmiştir. tam avukat müdafaasını yaparken mü- - Çıngıraklı yılan verilecek bir hü-
- Birisi sen, ikincisi şu güzel kadın, den başka bilen yoktur. cesi Loranzayı bir hana yerleştirdi ve Bu adam öyle bir ajans kurmuş k~ başirin elinden kaçmış, bu yüzden aami- küm üzerinde şu veya bu şekilde mües· 

llçüncüsü kim idi? Hakim Markiyi yakalayabilirse büyük kendisi odadan kayboldu. kendisine hangi ev soyucu müracaat in arasında dehşetli bir panik kopmuş- air olabilir mi~ 
- Marki d'Agliyata! bir şöhret ve mevki kaZaJ)acaktır. Bu- Nereye gittiğini Lorenzaya bildirmeğe ederse etsin derhal !hım gelen kolay- 1 izımmış. 
- Bu adamın hakiki adı bumudur? nun için de beni ve sizi affediyor! Dedi. lüzum görmiyen Kağliyostro, ancak geç lığı gösteriyormuş. Yeter ki bu hırsız, Bu mahir Köyde bulunan şaheser 
- Belki. Hakikat! .. Biraz sonra Kağliyostro ile vakit, ortalık kararırken hana döndü. hırsız olduğunu ispat etsin. 

teşkilatçı başına topladığı 

genç hırsızların istikballerini de dü~ünü
~1acaristan1n garp taraflarında bir köy 

kilisesinde çok kıymetli bir ta!:ılo bulun· 
mu~tur. Bu tablo, Venedikli meşhur res ... 
sam Tintorettonun eseridir. Bu ressam 

hep dini ve tarihi resimler yapmış, onun· 
la iştihar etmi~tir' Asıl merak edilen ıııey 

büyük bir san'atki.nn bir şaheserinin 
böyle küçücük bir köy kilisesinde na 

münasebetle bulunduğudur. Tablo çok 
değerlidir. 

- Ne işle meşguldür? zevcesini yeniden hakimin önüne götür- Sahtekar ve ahlaksız Kağliyostro, tam 
Kagiiyostro, işte şimdi müşkülitın en düler. mWıasile bir papas kıyafetine girmiş bu-

lı:oyusuna rastlamış demekti. Hakim her iki firariye: lunuyordu. 
Bu suale: cKalpazandı!> cevabını ver- - Sizi bu defalık affediyorum ve ser- Gelen papasın kim ve kocası olduğu-

mek mümkün miydi? best bırakıyorum. Bana Marki d'Agll- nu bilmiyen Lorenza, korku ve telil§la: 
HAhim ~= çattı: yata adlı adam hakkında verdiğiniz ma- - Kimsiniz? burada ne arayorsunuz? 
- Neye sustun? Boğazın k.ısılmış, dar- lilmat mühimdir. Bu malilmatla bu he- Diye bir çığlık kopardı. 

lanmıt, dilin tutulınuıı olabilir. Şu illet- rifi tutturacağım ve cezasını vereceğim. Papas, kötü, kötü güldü ve: 
lwl tecrübeye başlasak olur mu? Dedi. Fakat size şu nasihatı da vmnek me<>- - Hay Allah senden razı olsun, Yarım 

HAkimln bu tecrübeye başlamasına buriyetindeyim. Bir daha yakanız elime günde bir kadın kocasını unutur mu, 
hiç mAni olmadığını Kağliyostro biliyor geçmesin, haliniz berbad olur. Zindanla- böyle? Ben sizin kocanız değil miyim? 
ve ne bahasına olursa olsun bu Metlerin rırnız hem çok karanlık, hem çok derin Kocanız, yani Kağliyostro bendeniz si
altında lztırap çekmeği istemiyorou. ve ruubetli; iplerimiz de kalın ve çok zinle beraber Sen jak dö Kompostel ma-

Ye bunun için: yağlıdır. Haydi defol unuz buradan! nastırına çekilrneğe karar vermiştir. Gü-
- Bu adam sahteklr ve Kalpazandı. Dedi. nahlarırnızın kefaretini çekmek sırası 

Jler ,.yden evvel bildiğim budur. Bun- Çok müşkül ve korkunç bir vaziyet· ge~. Dedi. 
~an başka bildiklerimi de ancak size söy- ten böylece çok kolay ve ucuz kurtulan Ve, bunları söylerken de genç ve gü-

İı'ebillriınl Dedi. Kağliyostro, korkmasa. zındandan göbek zel karısının önüne bir takun tfuikei 
HAlrlmln kagları düzel.dl. Ve~ atarak çıkacaktı. dünya elbisesi attı. 

- Bu hareketinden memnun oldum. Fakat.. Kendisini zevcesile birlikte Lorenza kocasının bu kararına en kü· 
Dedi. Ve bundan sonra da Kağliyostro zındandan dışarıda ve serbest bulunca çük bir itirazda bile bulunmadan rahi· 
ile yalnız bıraktlmasIDJ emretti. durdu ve acı, acı d~ündü! be elbiselerini giymeğe başladı. 

Şimdi ne yapacaktı? Zavallı kadın, kocası yüzünden her şe· 
KAGL1YOSTRO NELER SöYLEDt? Artık Almanyaya gitmek lüzumsuz- ye dayanmağa, her şeye boyun eğmeğe 

du. Çünkü Markinin kaybolınasile Al- alışmış idi, arlık. 
Eplce bir zaman geçtikten sonra Kağ- manya seyahatinden, Prusya kralı ma- - Devam Edecek -

Uzun ömür 
yolu 

>-BAŞTARAFI51NC1SAYFADA-

rıdan, elindeki bir ayna ile yakaladığı 
güne§ §Ualarını pençereden odanın içi

ne ini.kfıs ettirmiş, oda içindeki fakir 
elindeki ipek mendili, aynadan inikas 

eden güne§ şuaırun kar;ısında tutmuıı ve 
bu esnada seyircilere dönerek, mendilin 

üzerinde hangi kokuyu koklainak iste
diltlerini oonnıı§ ... 

Seyircilerin bazıları yasemin, gül, ka
ranfil, mene)4e ve daha bazı kokulan 

istemişler; fakir beşer dakika ara ile ipek 
mendili meraklılara v~, koklamışlar 

ve her talip arıul.adığı kokuyu hisset

~··• 
Hindistan Fakirlerinin bu türlü hüner

leri binlercedir. 

Kiralık ev 
Gazi bulvan üzerinde her ite el

veri§li yazıhane ve mağazalan havi 
8 numaralı han kiralıktır. 

latiyenler : Ayni mahalde Di§ 
doktoru Hatice Azra Demirele mü
racaatleri • 

1 - 3 (2721) 

Bulunmuş para 
20/8/938 de cuma günü Beledi

ye caddesinde Nemli zadelerin ma
ğazasının kapısı önünde bir cüzdan 
içinde 138 lira para bulunmu§ poli
ae teslim edilmiıtir. 

Böyle bir para kaybeden varsa 
Emniyet Adli K. Riyasetine müra
caat etmesi. 

(2717) 
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Özel Devrim Ortaokulu 
Müesais ve direktörü : Buca orta okul sabık direktörü F AtK AKÇIN 

1 - Birinci, ikinci ve üçüncü ıınıflar için kız erkek yatılı yatısız 
tıLebe kaydına davam edilmektedir. 

2 - Okul tam tedrisatlıdır. Sınıf mevcutlan kırkı atmaz. 
3 - Yabancı diller için aynca aktam kurstan açılacaktır .. 
4 - Yıllık den ücreti yatılılar için üç taksitte 200, yatısızlar için 

75 liradır. 
5 - Müracaat yeri : Göztepe - Köprü 126 sokak •. 
Her gün saat 10 dan 12 ye ve 15 ten 18 e kadar. 
TELEFON No. : 4008 
24--25--2~27-28--30--31 (2719) 

Erkek Lisesi Direktörlüğünden: 
Paraaız yatılı seçme sınavlan için namzet kayıt i!İ 27 Ağustos cu· 

mart esi günü bitecektir, ( 2718) 

r:rzzz:n 7Zr~Qk f? 2 <T!n?'-CQXOfUZ72f217? 

Kireçli suların tahribatından 
Kalorifer kazanlarile tesisatlannı 

Lokomobiller ve alelumum buhar kazanlarını 
Kurtarmak için kireçli suyu tasfiye edsm 

VEBOLiD 
C 1 H A Z L A R 1 L E T E Ç H 1 Z E D 1 N 1 Z. 

Cihazları · tamanıeıı garantidir. 
lsviçrede WEBBOUTE A. G. Türkiye ve tarkı karip vekili umumisi 

V E 8 O L l D L t d. Ş t i. 
Yeni adrese dikkat: 

MERKEZ! : İstanbul Galata BillU. sokak No. 7 • 9 P. K. No. 1094. 
Telefon : 44507, Telgraf : VEBOUD 

ŞUBESt : Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. 45 
Telefon : 2681, Telgraf : VEBOUD .. 

tMIR UMUMi ACENTASI : Mimar Kemaleddin cad. No. 15 
P. K. No. 72 

lzmir Enternasyonal Fuarıpavyon N.175 
ProspektUs ve mUhendlslerlmlzl lsteylnlZ'. 

~~tlLP:2'21J 

Maymuncuklar, sahte anahtarlar, ok· yormuş. Onların tekaütlüklerini. tekef
sijen kaynak 1imhR1arı gibi bir evi soy. fül ettiği gibi, cvazife başında> iken bir 
mak için ne gibi lüzumlu afet ve edevat yerden atladığı zaman kırılan bacağ~ 
varsa hepsi bu adamın mağazasında bu· kurşun yeyen bir kolu da eigorta ediyor· 
lunuyonnuf. mu§. 

Fakat bu mesleğe her i.tiyen de gire- Vohlenfrat adını ıa,ıyan bu adam ya-
miyormuş. Buraya girebilmek için, so· kalanmış fakat adamları bundan çok mü· 
8ukkanlı, çevik, kuvvetli kurnaz olmak ıee .. irmi1ler. 

Belçika hayvanat bahcesinin 
' 

gözde maymunu: MENG 
en 

Belçıka hUkumeu, oır ı.;orıı cinsi ın~y- de bulunan bu İnaymun, 'y\ıkarıda da bahçesinde mev-ctımt: ı:fa na1nn I! .)iıl• 
munun Belçikaya ithali, daha doğrusu söylediğimiz gibi Gorillerin ahfadıdır. şına baştığı zaman ölmüştü. 
Belçika kongo~dan ihracı hakkında Bclçıka kongosunda Kivu gölü kenarın- Meng gayel ubur bir hayvandır. El
bir kararname neşrine mecbur kalmış- da b' li af d kal lır ma, et, sebzeden hoşlanmaktadır. Gün· 
tır. Şüphe edilemez ki bu hlidise, Meng ır yer tar ın an ya anmış · de altı defa bir kap içerisine konulan 
adını taşıyan bu Goril için bir mazha- Bir yaşındadır ve çok kıymetli, nadir el- meyva suyunu içmektedir. Kendisine 
riyettir. • de edilen bir mahlilktur. Ayni cinsten verilen sular arasında en ziyade hoşlan· 

Halen Belçikadaki hayvanat bahçesin· bir maymua evvelce Berlin hayvanat d.ığı meyva ve maden =landır. 

1 
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SAYFA: 8 24 AGUSTOS ÇARŞAMBA 1938 
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YURDDAŞ. DiKKAT! 
ANKARA RADYOSUı 
öğle neşriyatı: 

yedi yUz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz 
milyonunu HldUren en mUthlş afet sıtmadır. 

Zavallı Kler!. Saat: 14,80 Karı§ık plfil< n~iyatı 14,50 
plAkla Türk musiki.si ve halk şarkıları, 
15,15 Ajans haberleri 

VATANDAŞ 1 Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri ıineltlerin bu akla hayret verici cinayetlerinden 
korunmak ve lµııtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da ( KiNiN ) dir ... Kinin ııt

manın emaalaiz ilacıdır. 

Akşam neşriyatı: 
Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir 

__ ,_,, ____________________________________ .... ~ 
Tamaş Pöldi ailesinin şiddetli itirazla- bir kararla çelik kasaya koştu. Fotoğrafı Saat 18.30 plakla neşriyat (Daru) 

rına rağmen Budapeştenin tanınmış ti- buldu. Cebine koydu. Odadan dışarı çık- 19,15 Türk musiki.si (Makbule) 20,00 
yatro artistlerinden Kler Mililer ile ev- tı. ,Koridorda uşak yoktu. Sokak kapı- saat ayarı ve arapça neşriyat 20,15 Türk 
lendi. sından çıkıncaya kadar kimseyle karşı- musikisi ve halk şarkıları (HalOk Recai) 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halaizliği, kuvvetsizliği, kansızlığı ön
lemek ve ııtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı nebatat hülasala
lariyle birle§tirerek BIOGENINE müstahzannı hazırlamıttır. 

Klerin geçen yaz Balatan sahillerinde !aşmadı. Bir taksiye atladı. Baroş mey- 21,00 konferans (Dr. Vefik Vassaf) sıhhi 
kont Alverelli ile geçirdikleri aşk ma- danında taksiden indi. Başka bir taksi konuşma, 21,15 stüdyo salon orkestrası: 
cerası, Budapeşte sosyetelerinde bugün ile evine gitti. Küçük oğlu Budapeştede 22,00 Ajans haberleri 22,15 son 
bile çalkanıyordu. Tamaş, sevgilisi hak- yoktu. Çiftlikte, dedesinin yanında idi. ISTANBUL RADYOSU: 
kında yapılan dedi kodulara ehemmiyet Aceleyle bavullarını hazırladı. Kızlık öğle neşriyatı: 

vermedi. Her genç kızın evlenmeden ev- zamanına ait pasaportunu buldu. Saat: 12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 
ve! başından ufak, tefek aşk maceraları Kler bin bir koru ve endişe içinde, havadis 13,05 pl8kla Türk musikisi 13,30 

Sıtmadan korunmak ve kurtulmak icin en birinci devadır. • 
geçebilirdi. uzun Tuna seferlerini yapan lüks yolcu muhtelif plak neşriyatı 14 00 son Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürrecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvetlendirir, İ§tihayı açar, 

Evlendiklerinin ikinci haftasında, bir gemisi cMaria•ya kendini attı. Vapur Akşam neşriyatı: ' dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün ıekillerinde tifa temin eden bu yük

sabah erkenden yabancı bir erkek Kle- hareket etti. Güverteden yaşlı gözlerle Saat: 18,30 Piakla dans musikisi 19,15 
ri ziyarete geldi Cebinden bir fotoğraf gittikçe uzaklaşan Budapeşteyi seyredi- konferans Fatilı halkevi namına Vildan 
çıkararak genç kadına gösterdi. Kler bu yordu. Aşır (sporlar, genç çocukları nasıl ye
resmi gördüğü zaman sarardı. Fotoğra- Aradan yarım saat geçmemişti ki! va- tiştirelirn) 19,55 Borsa haberleri 20,00 
fın yabancı bir erkeğin eline geçebilcce- pur birdenbire durdu. Sahilden bir mo- saat ayarı Grenviç rasathanesinden nak
ğini bir an bile düşünmemişti. Resim, tör süratle gemiye doğru geliyordu. Yol- len Faide ve arkadaşları tarafından Türk 
geçen sene Balatan sahillerinde çekilmiş- cular, birbirlerinden merakla soruyor- musiki.si ve halk şarkıları 20,40 hava 
ti. Resinıde, Kler ve Alvcrellinin plajda !ardı. Acaba ne olmuştu? Geminin ikin- raporu 20,43 Ömer Rıza Doğrul tarafm
mayo ile birbirlerine sarıldıkları görü- ci kaptanı yolculara izahat verdi: dan arapça söylev 21,00 saat ayarı Eed
lüyordu. Resmin altında da, Klerin el ya- - Merak edilecek bir şey yok. Tel- riye Tüzün Şan stüdyo orkestrası refa
zısile şunlar yazılıydı: sizle, bir polis motörünü beklemek tizere katile. 21,30 Vedia Riza ve arkadaşları 

c Bana aşkı öğreten sevgilim! Seni ha- emir aldık. tarafından türk musikisi ve halk §Br-

yatımın sonuna kadar çılgınca sevece- Kler, dehşet içinde, vapura yaklaşan klıarı. 22,10 Müzik ve varyete: Tepebaşı 
ğim .. . • motöre bakıyordu. Tam bu sırada hasır belediye balıçesinden naklen. 22,50 Son 

Gölün mavi suyu, güneşin kızgın ha- koltuğa yas!~ ve gözlerini kendisin- haberler. 23 saat ayarı. 

---=---rareti Klerin kalbinde bir an süren çıl- den ayırmıyan orta yaşlı bir adam gö
gın arzular uyandırmıştı. Alvetelli ile züne çarptı. Bu adam her halde onu 
aralarındaki aşk macerası tamaıniyle adım adım takip eden bir dedektifti. Kırık kalpler şehri 
temiz ve lekesiz olarak kapanmıştı. Fa- Titredi. 
kat, fotograh gören hiç bir insanin buna İki günden beri büyük bir sükOnet 
inanmasına imkan yoktu. yeni kurdukla- içinde yollarına devam ediyorlardı. Po
rı yuvanın yıkılması için, kocasının bu !is memuru ortalıkta göriinmemişti. 
fotoğrafı görmesi kafiydi. İkinci günü akşam tizeri giivertede do-

41e, bu dakikadan itibaren Palmai de- Laşırken orta yaşlı adanı yanına yaklaş
nllen bu alçal< dolandırıcı, zavallı Kle- tı. Biraz mütereddi bir tavırla sordu: 
rin kanını emmeğe başladı. Fotografı - Affedersiniz. Siz madam Tanıaş 
kocasına vereceğini söyliyerek onu teh- Pöldi değil misiniz? 

Çocukları aevimli olduğu için filim ar
tist1iğinde muvaffak olacağını. hu yüz
den kendile:tinin de para kazanacaklannı 
uman bir çok anne ve babalar, son aylar 

İçinde boyuna Holivuda akın etmekte

dirler. Bu akın o kadar genişlemiı, bü
yümüştür ki, Amerika halkı bu yilzden 
heyecana düşmüş bulunmaktadır. 

Annelerinin, babalarının birer Şirley 

T empl veya F reddi Bartolomev olarak 

görmek İstedikleri bu çocuklar hakiki bir 
işkenceye maruz bırakılmaktadır. Saçları 

oksijenle boyanmakta ve permanantla 

kıvnltılmakta, hatta bunlara, hakiki yıl· 
dızlar gibi, yalancı kirpikler de taktırıl

maktadır. 

Bu kılığa giren zavallı yavrular da, 

operatörlerin önünde, büyilk kadın yıl

dızlar gibi kıntmağa, gü1meğe mecbur 

FAZLA YEMEK 
Bazan insan kendisini 
tutamıyarak ve yahut 
bir bayram, ziyafet ve
ya davette mutattan 
fazla yer ve içer. Fa
kat çok geçmeden vll
cudda ağrılık MlDE
DE EKŞİLİK veya 
kusma lüzumu elhasıl 
bir keyif bozuk! uğu 
hissedilir. O zaman 
derhal yarım bardak 
taze suya bir kah ve 
kaşığı 1-1: A Z O N 
katarak içiniz. Keyif
sizlik alametleri zail 
olur. İçilmesi gayet 
latiftir.. Tesiri seri, 
kolay, tabii, kat'idir. 

MAZON 
M E.YVA Tt7.ZV 

dit ediyor ve mütemadiyen para sızdırı- Tevkif ediliyor zanniyle yüreği ağzı
yordu. Kocasiyle ancak iki sene yaşaya- na geldi. Fakat yanına yaklaşan adamın, 
bildi. Tanıaş bir otomobil kazası netice- kocasının eski bir arkadaşı olduğunu ve 
sinde genç yaşında hayata gözlerini yum- kendisini mecmualarda çıkan resimle
du. Palmai, tehditlerini büsbütlln ileri rlnden tanıdığını öğrenince geniş bir ne
vardırarak genç kadından para kopar- fes aldı. 1ki saat zarfında samimi oldu
makta devam ediyordu. Istediği parayı !ar ki; Kler kaç günden beri içinde sak
vermediği takdirde fotografın kopyeleri- ladığı sırrını ölen kocasının bu mert ar
ni aldırarak kocasının bütün akrabaları- kadaşına söylemekte bir malızur gör
na birer tane götüreceğini ve bu suretle medi. Hofınan genç kadını sükOnetle 
onu rezil edeceğini söylüyordu. dinledi. Teselli verecek bir iki kelimeden tutu]uyorlar. Holivut 11ahne vilıılanndan --------------

Tezgahtar başaka hiç bir şey söylemedi. biri, bu halden çok müteessir olarak, bu 

* Ertesi günü, Hofman neşeyle Klerin gibi küçük yavrucukların işkencelerini 

sek tesirli ilaç her eczanede bulunur 

", ................................................ ~ 
Solucan dediğimiz bağırsak kurdları 
Ekseriyeıle çocukların bağırsaklarına yapqarak kanlannı emmek ıuretiyle 

büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Hazımsızlığa, kansızlığa ve bir çok hastalıklara 
sebep olurlar, karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, 

oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabit haller 
görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

ismet santonin bisküiti 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczane

de fiati 20 kuruştur. Yalnız (iSMET) ismine DiKKAT , _______ ....................... _______ , 
Herkesin 

ettıği 

üzerinde ittifak 
hakikat: bir 

Sabah, öğle ve alqoam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

Şartile 

RADYOLİN 
Dişlerinizi tertemiz, benıbeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının hllrikalarından 

yanına koştu. Bir telsiz telgraf uzattı: anlatan bir filim çevirmiştir. Filmin iami 
Kler yarım saaten beri Palmainin ya- - Budapeşte giZlı polis şefi benim çok insanı derin derin düşünmeğe sevkedi

zıhanesinde bekliyordu. Alçak herifi iyi bir dostumdur. Kendisinden Palmai yor: cKırık kalpler şehri> .... 

8 fan J y 0 r biridir, denilebilir. Kokusu güzel 

Y kınd la k H d 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te-

a a açı ca asan eposu . . .. .. . 
. • , . , sın yuzde yuzdtir ..... 

evinde bulamamıştı. Uşak biraz sonra hakkında malumat ıstedinı. Aldığım ce
geleceğini söyliyerek kendisini yazıha- vabı okuyunuz: 
neye alın~tı. Kler, odada yalnız kalınca Telgrafda şöyle yazıyordu: 

fzmır tubesı ıçın yerli ve Avrupa ıt-

Dani yel Dariyö 
Macaristana gitti yazı masasını karıştırdı. Fotografı bula- c Ayın on ikinci günü öğleden evvel 

madı. Koridordan ayak sesleri geliyor- Palmaiyi ekspres bankasının direktörii 
d Ki •-' b' k ) Pariste bulunmakta olan Fransız ar u. er, dLll ır arar a yazı masasının Dömeterin karısı tabanca kurşunile oda- -

riyatından, aalıtından ve piyasasın
dan anlar bir tezgahtar bay veya ba
yana ihtiyaç vardır. Lisan bilen ter
cih olunur. 

Müracaat: Her gün lzınir Fuarın
da Hasan pavyonuna veya Ankara

palasta eczacı Hasan adına müracat-

çekmecesinde gördüğü küçük tabancayı sında öldürmüş. Kadın vakadan iki da- tisti Daniyel Dariyö bir film çevirmek 
pardesüsünün cebine yerleştirdi. Haya- ldka sonra tevkif edilmiş ve Palmai i üzere Macaristana gitmiştir. Orada çe-
t ühi. · d kikal d · Y virecegı·· filmin d•• sahneleri alınacaktır. 
ının en m m a arını yaşa ıgını namusile oynadığı için öldürdüğünü iti- . . "" . . . . 

hissediyordu. Pençereye doğru yürüdü. raf etm' . Sev iler.> Yeni filminde Daruyel Darıyö, şehire ları. 1-3 
Uzun kadife perdelerin arkasına sak- Ki ~ .. 1 .g !na d K di yerleşmiş bir köylü kız rolünü alacak-er goz enne namıyor u. en 

k din .. 1 . d tır. landı. en e soy enıyor u. 
Palmai odaya girdi. yazı masasının _ Ayın on ikisinde mi? B Daniyel Dariyö Macaristanda üç hafta 

" .. d d d C b' d b' t b' · d be · d ·.. en ayın on kadar kaldLktan sonra filmin iç sahnele-
Göz hekimi 

Mitat Orel 
onun e ur u. e ın en ır omar ev- ırın en rı vapur ayım .. Şu halde ben . . . 

k k d Ki d · 1 ğ d ")d" edim Halb rını tamamlamak üzere tekrar Fransaya ra çı ar ı. er, per erun ara ı ın an o urm onu.. uki; odasında .. . 
h 'fi h h k't tetkik ed' d ")" 1 k b kt. donecektir. en n er are a mı ıyor u. o u o ara ıra ıgımı sanıyordum o ---------------
Palmai odanın bir köşesinde duran çelik alçağı ... 
kasayı açtı. Büyük bir zarf çıkardı. Ge- Genç kadın daha fazla sözüne devanı IZMIR BELEDiYESiNDEN ı Aiustos sonuna kadar hastalarını öğ-
tirdiği evrakları o zarfın içine koydu.. edemedi. Sinirleri boşalmış kahkahalar- 7 kuru§ 30 paraya satılmakta olan leye kadar bu tarihten ıonra sabahwı 
Kasayı kapamadan telefon başına gitti. la gülüyordu. 2 inci nevi ekmek 24/8/938 tarihin- 10 • 12, öğleden ıonra 3 - 5 arasında 
Bir numara çevirdi. Konuşmağa başladı: --------------- den itibaren 7 kuru§ 20 paradan sa- kabul eder. 

Cincer Rocers Fred 
Asterle yeni bir film 

cevirecek 
' 
-0--

Kumral yıldız Cincer Rocera büyük bir 

- Madam, her halde sesimden kim 
olduğumu tanıdınız zannederim. Evet, 
benim. Verdiğim •on mühletin de yarın 
biteceğini hatırlatmak istiyorum. Yarın 
saat beşe kadar istediğim parayı ver
mez.seniz elimdeki mektupları kocanıza 
göndereceğim. Bonsuvar madam! 

muvaffakıyet kazanamıyan iki boşanma 
Klerin öfkesinden dişleri birbirine çar-

filminden aonra Fred Aster ile tekrar ei
piyordu. Tarumadığı bu zavallı kadına 

nema hayabna dönüyor; rejisörlerin bu 
da ayni oyunu oynuyordu bu alçak .. O- ld h-LL d k' h"k" 1 . k • d' B 

d ak . . lin b' f t . Y1 ız wucın a ı u um erı at t ır. u 
n~ tia sDoalıym f ızlaçın eb ede ır diU:saKgedçır- yıldız yalnız baıına filim çevirdiği vakit 
mış. a a sar eme. uur-

muvaffak olamıyor .. F red Aııter de baı-
muş bir kaplan gibi perdenin arkasından 
fırladı. Tabancayı herifin ensesine da
yayarak bağırdı: 

ka kadın yı)dı:r.larla çevirdiği filimleri ba 
pramamlJbr. O halde bu çift daima be
raber filim çevirmelidir. 

- Eller yukarı! ... Kıpırdarsan geber-
tirim!.. * Mirna Loy tecrübe pilotu filminden 

Palmai hayretle geri döndü. Kleri gö- sonra ancak bir hafta iş.iz kaldı. Şimdi 
rünce şaşaladı. Elindeki tabancayı tanı- gene Klark Gabi ile yeni bir operet filmi 
dı. Bir kahkaha attı: çeviriyor. Bu filim bittikten ıonra tatil 

- Güzel madam, dedi. Elinizdeki ta- yapmak üzere Eylülde Parise gelecek

bancanın boş olduğunu bilmiyorsunuz tir 
galiba.. * Küçük Ouglas F erbankıı ve Janet 

Genç kadının üzerine atıldı. Belinden Geynor yeni bir macera filmi çeviriyor~ 
kavradı. Kler çevik bir hareketle ken- !ar. Bu filmde çok muvaffak olmuı bir 
dini erkeğin kollarından kurtardı. Hır- ıimendifer kazası vardır. Polet Godar da 
sından ne yapacağını bilmez bir halde Şarlonun kendisile beraber çevirmegı 

tabancayı olanca kuvvetiyle herifin ka- vaadettiği filmi beklemekten bıkmıt ve 
fasına yapıştırdı. Palmai olduğu yerde Duglasın çevirdiği filimde rol almağa 

bir iki sendeledi. Sonra, büyük bir gii- razi olmuıtur. Bu filim, bu çok güzel fl
rültüy le yere yuvarlandı, Alnından yü- güranın aöz söylediği ilk filim olacaktır. 
züne doğru ince bir kan sızıyordu. Sinema münekkitleri, bu genç kızın, 

Kleri müthiş bir korku kapladı. Pal- güzel vücudu ve bacakları kadar sanat
mai yerde boylu boyuna yatıyor, hiç kı- karane kudretiyle de halkın hoıuna ııl

mıldamıyordu. Her halde ölmüstü. Ant deceğini temin ediyorlar. 

f\I ı.Jl&."l:ıı.ıu 1"- • - . • l' , f >tm3.•t, (Sulli acmiii) adını tşry&n ~cl'l4• 
kat hulalandığından het gün ık1 po ı' ~ 

tılacağı ilin olunur. ADRES lkin • B ı N d 
3120

(
2 13 

:: cı ey er umaıua e 
7 aokağı Numara 23TELEFON : 3434 

Zayi 
Antalya askerlik tubesinden 342 

sensinde almıt olduğum terhis tezke
remi kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

lzmirde üçüncü kahramanlar Bah
çevan sokağında 1 O No.da mukim 
Cemil oğlu Kimil Anıl 

3117 (2712) 

Devlet Demir 

Kiral1k tütün 
deposu 

8000 balyalık mükemmel bir tü

tün deposu kiralıktır. Banko di Ro

mada ikinci direktör B. Muzaffere 

müracaat edilmelidir. 

S-7 1- 2 (2676) 

yo1larından: 
Alaancak, Şehitler, Yadigar sokağında 11 kapu, 50 harita No.lu 

(Eski helva fabrikası denilen) depo açık arttırma ile S.9.938 Pazartesi 
günü aaat onda Alıancak 8 nci ltletme komisyonunda kiraya verile
cektir. Muhammen üç senelik kira bedeli 600 liradır. isteklilerin 4500 
kuruttan ibaret bulunanmuvakkat teminab yatırmalan ve İfe gimeğe 
manü kanuni bir halleri olmadığına mütedair beyannamelerle muay
yen gün ve saatta komisyona müracaat ehneleri lizınıdır. Şartnameler 
komisyondan parasız alınır. 24-30 3093 (2715) 

lzmir Bağcılık 
dürlüğünden : 

istasyonu •• mu-

22/8/938 tarihinde ihalesi yapılmak üzere Y. Asır ğazetesile ilin 
edilen Müessesemiz numune bağlarında inp olunacak beton kuyuya 
mezkür günde talip zuhur etmediğinden artırma ve eksiltme kanunu
nun 43 üncü maddesi mucibince mezkUr kuyu İn§aatının 1/9/938 
Pertembe günü aaat onda ihalesi icra edileceği ilin olunur. 

3120 (2714) 

. ... -· 

,RADYOLiN 
e..' ., ..... . . . ~ ·, ·'. . , ... 
' :, . , .. ·. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz şerait le 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Çamaltı tuzlası müdürlügünden: 
Tuz sıyırma İ§İ 1 Eylül 938 tarihinde bll§lıyacaktır. it kötürü olup 

geçmif ıenelerin yevmiye tutarı 125-225 kurut arasındadır. 
ı, isti yenlerin bu tuihten evvel T uztaya müracaatlan. 

18-21-24 3037 (2665) 

lzmir Tecim 
lüğünden: 

Lisesi direktör· 

Lise, orta kısmı ve alqam kuralarina kayıt ve kabul ba.tlamittır. 
Her üç kııım İçin ibrazı lizım olan vesikalar : 
1 - T ahail belgesi 
2 - Nüfus hüviyet cuzdanı 
3 - Sıhhat raporu ve atı belgeıi 
4 - 6 adet 4,5 X 6 boyunda fotuğraf 

KABUL ŞARTI.ARI 
A - Liae kısmına 17 den 21 yqına kadar Orta okul mezunlan 

veya Liıe müdavimleri. 
8 - Orta kısma 12-17 yqında ilk okul mezunlari veya orta okul 

müdavimleri. 
C - Alqam lrurılarına. 
1 - 12-16 yqına bdar ilk okul mezunları. 
2 - 16-45 yqına kadar Ulus okulları mezunları veya ilk okul 

üçüncü sınıfını bitimıit olanlar kabul edilirler. 
24-27-3 3114 (2711) 

1 LAN 
il Daimi encümeninden: 

Seydiköy ilk okulu ikmali İnpaatı (2786) lira (95) kurut açın tu
tarile ve IS gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2490 aayılı yasa gereğince hazırlayacakları teminatlarile birlikte S Ey· 
lü1 938 Pazartesi günü aaat 11 de il Daimi Encümenine ba.t vurmaları. 

3096 (2716) 
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GRiPiN 
Niçin daima tercih ediliyor? 

Çünkü 
BneJld ııtın soluk almıştı, 
dün yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayala kalktı 

GRiPH ... 
Bütün ain, sı· 

zı ve sancılan 

dindirir. 

GRiPi 
SOiuk algm

lığına, nezleye, 
gripe, elif, bel, 
sinir, adale •in· 
larile romatiz • 
aıqa brp bll
lıusa mtte.lr • 
dir. 

YENi ASIR 

DEUTSCHE LEVAN 
TE- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDFS 

KUMPANYASI 
LARJS.SA vapuru 17 /8/938 de bek- STELLA vapuru Elyevm limanımızda 

1enİ7or. Rotterdam. Hamburı ve Bre- olup Aouterdam Rotterdam ve J-lam· 
m• ~ ylk wcakbr. bmı limaDlan için ~ almaktadar. 

ARcn.JRU! Tapuru 29/8/938 de bek OBERON vapuru 24/8/938 tarihln-
lenfyor. Rotterdam, Hamburı Ye Bre• de limanımıza gelip Amıterdam, Rot
._ ~ ~ alK&lmr. terdem ve Hamburg limanlan için yak 

ANKARA vapuru 12/9/938 de alacakbr. 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburs ve SVENSKA ORENT UNIEN 
Bnımea limanlan içlD ,ak •Jecıkbr. BORELAND motörü limanımızda 

BELCRAD vapuru 26/9/9/938 de olap Rotterdam, Hunburs. Gdynia Te 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Danimark ve Baltık limanları için y{lk 
Bremen Jimanlan için yük alacakbr. almaktadar. 

ATHEN vapuru 10/10/938 de BARDALAND motörü 3/ 8/936 ta· 
bekleniyor. Rotterdam, Hambmc ve rihinde limamnuza ~P Rotterdanı. 
Bremen llmanlan için ytik 11.lacaltttr. Hamburg, Danimark ve Baltık limanlari 

H. SCHULDT için yük alacaktır. 
CUWCKSBURC vapuru 31/8/938 ZEGLUCAPOLSICA S/A 

de belcleniyor. Rotterdam, Hamburg ve LEVANTE vapuru 30/8/938 tarl• 
Bremen limanlan için yilk alacutır. hinde limanımızda beklenmekte oluJ 
DEN NOllSKE MtDDELHA VSUNtE Anvers. Dantziıı ve Gdynia limanları 

OSLO için yük alacaktır. 

BAYARD vapuru 29/8/938 de bek- SERViCE MARITIME ROUMAIN 
(eniyor. NoıTet limanlan için 31/8/938 ARDEAL vapuru 2/9/938 de lima· ,.ör. tarihine kadar kabul eder. Oieppe için nımızda beklenmekte olup Malta, Mar-
2 /9/938 sUnl 6ifqe kadar mal kabul lilya ve Cenova limanları için yük n 
edillr. yolcu alar. 

BOSPHORUS .... .,...,. 2' .,.lalden 30 lllndaki banket tarihlerile na-.lmdar· 

---~~~~~-------........ eylal 938 e kadar Dleppe. Dlnkerk .... dald deiilildilderd• 11CeDte m~ 
NoıTeç umum limanlan için ,ilk alacak- kabul etmez. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

m. o.ı.. 1uı1a ta&ilat 1c1a ._. kordoa· 

Sl'Jt'YICE MARITIMlt ROUllADI da FRATELLI SPFJlCO 11eıae..na ... 
8UCAllEIT wt ecl .......... 

DUROSTOR npana 19/8/9'8 de T...,_ ı 41U / 41G / ..a/Gll 
.......... Khl• e. Cal.lz T• c.lalZ 

icabında günde 3 k•te alınabilir 
Wm ve markaya dikkat. TaJdlt1ertDden akınınız. .... _ 

U•••••••m1U1llill-lll!IC~---Dl'l.., ____ .-a111 :-... abu • Tw "=='•n lcln,.. ala- ------------

Fenni gözlük için 1W Karaciier, böbrek, tat ve kumlanndan 
miJteTelli eancdanıuz, damar 1ertlilderi 
ve titmanlık fiklyetlerinizi URtNAL ile 
geçiriniz 

KEMAL KAMiL AKTAŞ 

HiLAL ECZANESi 
Din:yacla mevcut bitün gözlük cim ve Çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla albn, nikel, pilitin, hu bqa ve aellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motoaiklet ıözlülderi, pusula, pertavsız 
barometro, :rsrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torlan için söz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

lzmir kız lisesi direktörlüğünden: 
1 - 1938 - 39 ders yılı için talebe kayıt muamelesine 22-8-938 

Pazartesi gününden itibaren bqlanacak ve 20-9-938 de ııihayet veri
lecektir. 

2 - Yeniden kayıt olunacakların a - diploma veya tasdikname 
b - hüviyet cüzdanı c - sağlık ve aşı raporu. d - kayıt beyanna
mesi. c - sekiz tane fotoğraf. f - be§ tane posta pulu ile müracaat 
etmeleri lazımdır. 

3 - Eski talebe de aynı günler zarfında kayıt yenilemek üzere oku
la gelmelidirler. 

4 - OlmL•AlllZUD yatılı ücreti 200 liradır. Bu para birincili b11t 
zamanında ikinciai birinci Kinün ve üçüncüsü Mart aylan bqlannda 
olmak üzere üç müaavi taksitte alınır. Yeni yahlı talebenin kayıt mua
mehJi de ,,ilmnda bildirilen günlerde yapahr. 

5 - Geçen eenelö paralı yatılı talebemiz bu sene ele yatılı olarak 
okula deYun ecleceldene 10 Eylüle kadar okul idaresine haber ver
me&ılia lw. Abi takdirde yerlerine yeni yatılı talebe almacaktır. 

6 - Son ..ufa geçmif olan talebe fen ve edebiyat lrollanndan ban-
• • • .a.~"L ed _LJ • • L- .. _....L__ı_ !L- L!l...1!___1.!_L_ IW u:n;m 4eeealel'UU on ~ 1U11 wnnua .-.ıı;7e uuwrmeoner. 

7 - Birinci ve ikinci dene 10D muflumm bütünleme ve enpl aı
na.ı.n 1 - 8 EylW clijer lllUflann bütünleme ve engel amavlan 7 - 17 
E,.Jiil ve oltımduk ........ ela 9-19 Eylül tarihleri arumcla yapda
caldlr. Proenmlar okulun ilin levbuma udmafbr. 

19-21-24 26 3026 (2675) 
- .. .. ... - .. ,_ ... · ·'( ~. 

Vücutta toplanan aait ürik ve okaalat ai· 
bl maddeleri aitir, kam. temizler, la· 
zeti bot. alınması kolaydır. Yemekler· 
den sonra yanm bardu su içerisinde alı· 
nır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 
BEYOC.LU • ISTANBUL 

DAIMON 

No. 2262 TRiO No. 2281 
D A 1 M O N Bu fener yinnind ARİn elektrik de't'l'İDİD bir ._. 

rikuıdll'. Ayarlı ve ayana: iki cimtir. A,....tuı iki Jib, .,....... 
altmıf metre söstsir •e pceleri ha fenerle 'bet Jlz metre dald
linde iki taraflı 11111habere mimklndflr. Oç renklidir. Mulaab.e
nin hariçten anl&fllm•man için ziıanm 1alna: laeclefe TSilmeel 
aynca bir meziyettir, taYSiye ederiz. 

UMUM DEPOLARI ı bminle Suluhan civarı No. 28/9 Ha.. 
nü Öz ödemitli.. latanbalcla 

Manisa üzüm tarım satış koo
peratifinden: 
Yıllık nomal toplantıya çağırış 

21 numaralı Mania üzüm tanm aabf kooperatifinden yıllık nomal 
•enel kurulu toplanbmız 5 Eylül 938 tarihine müaadif Pazartesi günü 
aaat 10 da Maniaa halk evi ..Jonunda yapılacaktır. 

Bütün ortakların o gün toplantıda aaaleten veya temailen hazır ba
lunmalan ilin olunur. 

-RUZNAME-
1 -1937 - 1938 it yıh blinçoaunun ta.diki ve yönetim kurulunun 

ibruı. 
2 - Kur'a ile ayrılacak iki yönetim kurulu üyesi rerine yeniden ild 

üye ve iki yedek üye seçilmesi. 
3 - Yeniden iki mürakıbın aeçilmeai ve ücretlainin taJini 
4 - Hakem kuruluna üç üye seçilmesi. 
5 - 1938-1939 it yılı aiyuannm telbiti, 
6 - Kooperatifin 1938-1939 it yıh masraf bütçeainin tesbiti. 

caktlr. 
DUROSTOR .,... •• 14 .,ltlM t..k

....,._. ICl&IJ H c.ials 419 C..... ak

..__ T- Pm ılen lı;la ,.. ebmL.. ... 
D. T. ._ T. 

11SZA Tapanl • , 6)Nlııle .,.....,.., 
Port Salt Te l.kenderlye 11man1an için 

yilk alacaktır. 

V apar acentası 
BlRINCl KORDON REES 

BiNASI Tll. 240 
Ellerma11 Lineı Ltd. 

LONDRA HATI'I SZEGED Tapuna 30/8/938 de bek~ 
)eniyor. Danüb lbnanlan için yük ala-

,_ttr O PORTO vapuru Liverpooldan 1 t 
C&K • 

BUDAPEST npuru 15 eylUlde bele- aiu-toe 9 38 tarihinde eelip yük çakarao 

leniyor. Danup llmanlan için yük ala- cakm. 
caktır. CAVALLO vapuru 15 aiuetoeta 

JONSTON V ARREN UNES Londra, Hutl ve Anveraten gelip ylli 
JE.SSMORE npuru 13/8/938 de çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 

beltlenJyOT. LiYeTPOOI, AnTen limanla- H il . . ·-"tL al __ L 

nnc1- 7tlk ~.kaneak - 8....-z. Vuna u ıçan ,..... a~br. 
n KlSstence için yük alacaktır. l..ESBlAN Tapanl 2.S aiuatneta U. 

AMERICAN EXPORT UNES tNC verpooldan gelip yük çakancak. 
MAL VERNIAN vapanı ~iti ipdd.. 

EXMOunl vapura 1 8 Aiustoıta anda LİTerpooldan celİp 7'lk c;akaracak. 
bekleniyor. Nevyork için yük alacakbr. ... 

Illndakl hareket tarlhlerlyle nav· THURSO vapuru hamaleainl 
twılardakl değtştldlklerden acenta me- tanbulda aktarma edftek limanmuza 8 
rulfyet kabul etmez. ağuatoıta gelecek olan lzmir Tapanı de 

Daha fazla taf.sillt almak için Birin- getecelttir. 

rd d Z 
TarDı ve navlunlardald delffikliklerı. 

cl Ko on a V. F. Henry Van Der ee den acenta mesallyet kabul etms, 
ve Co. ıı. v. Vapur acentalığma mUra· 
cut edilmesi rica olunur. 

Tel No. 2007 ve 2008. 
beklenilmekte olup NEVYORK lçla 

--------~------~------- yük alacaktır. 
''Umdal umumi cBAALEBEK> vapuru 22124 

tt Eyltll arasında beklenilmekte olup 
deniz acentelig" İ NEVYORK için yük alacakm. 

BALKANLAR ARASI HA Tn 

Ltd ZETSKA PLOVIDBA A. D. Lm 
• Balkan ittifakı iktmat konfennmuııa 

HELLENlC LlNES L ID seyyah. yolcu ve yük için teaiı ettiği hat~ 
BEJ..GION vapuru 27 /28 ağustos- ta mensup Yugoslav bandıralı 

aramda beklenilmekte olup Rotter- L O V C E N 
dam Hamburg ve Anverı liman- Lüks vapuru pazartai 22 ağustos ... , 
lanna yük alaaıkbr. 12 de lzmirden hareket edecek. Pin 

HOl..l..ANDIA vapuru ağustos Korfu, Adriyatik limanlan, Venedik. 
nihayetinde beklenilmekte olup Rot- T rieate ve Şupk limanlan için yolcu T• 
tenlam, Hamharg ve An.en liman- yük alacakbr. 
lama yük •W.lrtır. L O V C E N 

CERMANIA vapuru 1 O ey)dlde Lilka vapUTU l O Eyl61de 18 d• 
MklenjJmekte olup Rotterdam Ham Conıtanza, Vama ve Burgu limanlui 
IJarı Ye Anven limanlaıma yük için hareket edecektir. 
alecaktır. Gerek vapurlann muvuallt tarihled. 

c 1URKIA» vapuru 20 Eylülde gerek vapur bimlerl ve navlunlan hak· 
beklenilmekte olup ROTTERDAM kında acenta bir taahhüt altına girmez. 

HAMBURC ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsillt almak lçiıı Birlnel 
nna yük alacakm. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
UNITfD STA TES AND LEV ANT umum! deniz acentalıtı Ltd. mtıracui 

UNE L ID edilmesi rlca olunur. 
cHELVIG» vapuru 22 Ağuatoeta TELEFON: 31T1 - 40'12 

TAZE TEMJZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuval.et 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşısında 
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Ma arlar Küçük Antantla anlaştılar 
Macaristanın silahlanma 

Kücük Antanta 
müsavatı kabul edildi Macarlar bu silahları 

' 
karşı kullanmamağı taahhüt ettiler 

Ekalliyetler meselesi Italya ile Almanya 
ileride halledilecek ve anlaşma 
büyük devletler tarafından tasdik

ten sonra meriyete girecek 

ispanya harbini taze kuvvetlerle idare 
ve ida·nae etmek mi istiyorlar? 

Londra, 23 ( ö.R) - Burgos hükü
metinin ispanyadan gönüllülerin geri 
alınması hakkındaki lngiliz projesine 
verdiği cevap üzerine Sovyet sefiri bay 
Maiski bu sabah F oraynofise giderek ka
r11mazlık komitesi reisi lord Plymouthla 
bu cevap hakkında konuşmuştur. 

Barselon gazeteleri nasyonalist ce
vabı hakkında f ngiliz gazetelerinin tef
sirlerini ve Londradaki intibaı kaydede
rek buna göre tefsirde bulunuyorlar. 
Cürnhuriyetçi ispanyada bundan çıkan· 
lan netice kUlfmazlık aiyaaetinin ıona 
erdiii ıeklinded.ir. Gazeteler Frankonun 
verdiği cevabın aiyut tabüyeti eebebiy. 
le izahı mümkün olduiunu yazıyorlar. 

cAvanguardia) gazetesi diyor ki ı 

Frankonun cevabında bay Çemberlay• 
nin eolhçu gayreti kabul etmemesine bir 
c;olc sebep vardır. Bunlann en mühimmi 
ui generalin bunu kabule muktedir ol
mamaaıdır .> 

lngiliz muhafazaklr gazeteleri lapaJ:\• 
yol notasının ikinci okunutundan çıkan 
intibaın da birincisi kadar ümit kıncı 

Budapefteden bir m4'RZ4TB olduğunu kabulle beraber ceaaretaizliie 
BAŞT ARAFI 1 NCI SAHIF EDE tantı lnhiWe uğratmak istediği intibamı 1 zosu bu sabah Kielden hare-ket ederek kapılmak istemiyorlar. Bunlar Jspanya
vakya hariciye nazın B. Krofta bu ak- uyandırm~ı. Fakat Yugoslavya bqve- imparator Vilhelm kanalını geçmiş ve dan gönüllülerin geri alınması meaelesln· 
pm Bükre§ ve Prağa hareket ediyorlar. kili B. Stoyadinoviç Macaristanı iki ta- Brozoikel Eklörine varmıştır. Burada de her ilmidi kesmeli doiru bulmıyor-

Konferans mahafilinde deveran eden raflı paktlardan vaz geçerek küçük an- iki devlet reisi binlerce kişinin alkış- lar. 
rivayetlere göre Romanya, Belgrad ve tant devletlerinin hepsile birden bir akd larile karşılanmışlardır. Sonra Gredi avi- Sol gazeteler billkla tam bir bedbin-
Vatikan orta elçiliklerini büyük elçilik yapmağa ve akalliyetler meselesini tali- zosu Patriya gemisine yanaşmıştır. Ba- lik gösteriyorlar. 
derecesine yUkseltmeğe karar vermiş- ka nihayet razı etmiştir. yan Horti ile bir çok Alınan ve Macar cTaymi1> gazetesinin diplomatik 
tir. Diğer tarafdan Prag hükümetinin Ma- şahsiyetleri bu gemide bulunuyorlardı. muhabiri wunlan bildiriyor ı Naayonaliıt 

Bled anlaşması Pragda siyast mahf el- car akalliyeti hakkındaki uysal ve taviz- Amiral Horti ve B. Bitler Patriyaya hl- notasının daha derin tetkiki. ilk alındığı 
ler tarafından memnuniyetle karşılan- kA.r hareketi Budapeştede müsait intiba- nerken orkestra Macar milli marşını ~- zaman hbıl olan ümit kıncı tabi izale 
mıştır. Macaristana kilçilk. antant bükü- lar uyandınn~tır. mışır. Az sonra Patriya Heligoland ada- etmiyor. Fak.at gönüllüler meselesinde 
metleri tarahndan silMılanma hakkının Alınanya ise bu elde edilen neticeden sına doğru yol alarak açık denize çık- ümidi kesmek doğru değildir. Bu çık. 
verilmesi ve bir saldırmazlık paktının oldukça hayrettedir, zira küçük antantın mıştır. mazdan kurtulmak için hJ9 bir gayret 
akdi orta Avrupa sulhu için bir muvaf- hayatiyetini azımsamıştı. Küçilk antant Bu uzun seyahat günil esnasında iki esirgenmiyecektir. 
fakıyet sayılıyor. Kilçük antantm Bled ile Macaristan arasındaki anlaşma, bil- devlet reisinin bundan istifade ederek Karıtmazlık komitesinin ancak kendi 
konferansından daha ziyade kuvvetlen- yük devletler tarafından da tasdik edil- iki devleti allkadar eden hususi siyasi aczini müphede etmek üzere toplanmıı 
miş olarak çıktığı kaydediliyor. dikten sonra meriyet mevkiine girecek- meseleleri tetkik etmeleri muhtemeldir. olacağına ihtimal verilmiyor. Naayona• 

Macariatanın akalliyet meselesini der- tir. Bu arada küçük antant tarafından Ma- list lspanyol notası hak.kında Franaa hU-
hal halletmek isüyerek Almanyanın Çe-I Berlin 23 (Ö.R) - Macaristan krallık caristana teklif ve Macar hükümetl tara- kümetinin mUtalialanna bilyük bir ehem 
koslovakyaya karşı milcadelede bulun- naibi Amiral Horti Alınanyada seyaha- fından kabul edilen centilmen anlaşması miyet veriliyor. Bütiln bunlar ispanya 
duju bir sırada hadden aşın talepleri I tine devam ediyor. Amiral Horti ile Füh- meselesinin de uzun uzadıya tetkiki meselesinin beynelmilel umumt vaziye
ileri sümıesi bu hilkümetin kilçük an-

1 
rer şansölye Hitleri taşiyan cGredi, avi- bekleniyor. te ve bilhaua lngiliz • ltalyan münase

Fransanın deniz kuvvetleri 
Bahriye nazırı 35 bin tonluk yeni 

bir zırhlı verdi • • 
ınşası 

• 
emrını 

betlerine ne kadar bağlı olduğunu lapat 
etmektedir. 

Romada İngiliz maalahatgUzan Sir 
Noel Çarl ile ltalyan hariciye nazın kont 
Ciano araamdaki müllkat bu intibaı an· 
cak teyit etmittir. İapanyada İtalyan mü
dahalesinin yeniden canlandıiı iddialan· 
na ltalyan hariciye nazırının verdiği ce· 

Büyük 

Frann.ı generalı Vilmen Alman generalı Mü.eh ile beraber 
np cesaret verici değildir. yin etmelerinden evvel hiç bir içtim• 

Şurası kaydedilmektedir ki kont Cia- mutasavver değildir. Hariciye nazm 
no ispanyaya yeni gönüllüler gönderil- Lord Halifaks Londraya dönerek Lord 
diğini inklr etmemif, aadece buna ait Plimutla görüımüı ve ecnebt mümessil· 
mUs'bet delil gösterilemediğini aöy)emiı- )eriyle mülakab hakkında izahat almıf' 
tir. Bilakia ltalyanlann Fransa hakkın- hr. 
deki iddialan lntıiliz resmt mahfelleri ta• 
rafından toplanma§ olan malUm.ata teva

fuk etmemektedir. 
cManc;ester Guardian> gazetesi iae 

cTaymia> in nikbinliğine aykırı bir yo) 
tutarak ıunlan yazıyor : 

F rankonun 7 hafta dütünüp taıındık
tan sonra verdiği cevabın Roma ile isti
ware itmeden verildiğini aanmak güçtür. 
ltalyanların ispanyaya asker gönderdik
lerini tekzip etmedikleri de göz önünde 
tutulursa bundan c;ıkanlacak netice ıu

dur ki ltalya ve Almanya lapanya har
bini yenilenmif bir kudretle idare ve ida
me etmek arzusundadırlar. 

Londra, 23 (ö.R) - Frankonun no
tası hakkında Lord Plimut birbiri ardın
ca FRlnıız, Alman, ltalyan, Sovyet ve 
Portekiz mümeasilleriyle görüımüıtür. 

Vaziyetin tavazzuhundan ve baılıca 

alakadar devletlerin hareket hatlannı ta-

Londra, 23 (ö.R) - Frankonun c• 
vabından istifade eden Liberal ve i~ 

gazeteler baıvekil B. Nevil Çemberlay• 
nin siyasetini bir daha fiddetle tenkit 
ediyorlar. 

cDeyli T elegrab gibi salahiyetli mu· 
hafazakar gazeteler iae nasyonalistlerin 
muhasınılık hakkını kazanmak iddialan-
nı kabul edilemiyecek bir talep telakkl 
ediyor ve gönüllülerin sayımı meaeleıin· 
de ileri sürdükleri giiçlükleri mübalağa 
ettiklerini ilave ediyorlar. Bununla be
raber bu gazetelerin fikrince nota tama
miyle menfi değildir. 

Bunun ihdas ettiği gÜç vaziyetten kur• 
tulmak çaresini keıfetmek karıtmazlık 

komitesine ait olacakbr. Lord Plimutun 
komiteyi ic;timaa çağırmazdan evvel nas
yonalist hükümetini takındığı vaziyeti 
değiştirmeğe ikna etmek istiyeceği tah-
min ediliyor. 

Japon taarruzu 

Japon topçulan Hıı-a':euya kar§' haTeketl.erinde 


