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.. Almanlar harba mı hazırlanıyorlar? .. 
aponlar ikinci bir harb daha yapmıyacağız diyorl 
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KISA VE AÇIK 

Sulhu kurtarmak içın ••• 
ya barba mı hazırlanıyor Behçet Uz Fuarda bir mü Alma 

Son posta ile gelen Avrupa gazetelerinin bazalar1nda çok 
hararetli münakaşalara rastlıyoruz Bu gazetelerin havadis 
liitiinlarında uzak şarkta geçen kaoh badıseler hakkında 
bir bayii heyecan verici ve hatta mübaJegalı haberleri oku
dnğumuz halde makale, fikir ve askeri tenkitler sütünların
dı da sulhu kurtarmak çareleri bu çare ve v satalarıo ıel'an 
llıevcut olduğu hakkında kalem muharebelerine te!ladüf 
ediyoruz. Fazia silahlanma )üzümü ile bunun faydasızlığın· 
dan, bütçelere açtığı rahoelerdeo Ebahsolunuyor. 

Hiç şüphe yoktuı ki birçok suvetleri yutan fazla silah

lınmağı kendiliğinden istiyen biç bir millet yoktur. Fakat 
•ığdaki, soldaki, öndeki, arkadaki komşuların, dostların, 

rakip veya dü~manJarıo çılgınca bir b1rsı iJe ellerinde mev
cut olan ve olmiyan servetleri bu uğurda sarfc:dip durur 
lcen ve bunun öııüne geçmek için umumi bir ittıf.tk y•pıl
llladan f\Vvel bir bük fımet ve milletin sulha muhabbetini 
fÖstermek için silahlanmadan vazgeçmesi kadar budalaca 
1'e hainaoe bir hareket daha olamaz. 

Gene biç tüphe yoktur ki büyük devletler arasında lngil
tere ile Fransa sulhun tam manası ile aşıkı oldukl:uını 
İspat edecek pek çok misaller ve hüsnüniyet delilleri gös
termişlerdir. 

Fakat bua-ün onlar da anlamışlardır ki kuvvetli olmayan 
harp hazırlıkJarıaı ikmal etmiyen hükümetlerin barışseverliği 
bazı devletlerle tarafından manalı gülümsemelerle karşılan
maktadır. işte bunun içindir ki gene baıta logiltere ve 
Fransa ıelibiyetile ıulbu kartarmak fikrinden bahsedebil
IDek için her zamandan fazla silihlanmaia mecburiyet hi11· 
ıetmiıtir. 

Bugün Japonya ile Sovyet Rusya arasında yapılan müta· 
rekeye, baılaoan muharebe gibi fazla ehemmiyet verme· 
tııek icabediyor. 

Çünkü ias.,.n! r ha:Jiseleria fikir ve mütaleaları bu derece 
tekzip ettıklerini görünce ! bir türlü kat'i bir fikir ortaya 
•tmaktan çekiniyor. Ortahk o derece karmakarışık ve ber· 
bathr.,, 

SIRRI SANLI 

ısır kralının Ankara seyahati 

Istanbul, 12 (Hususi) - Mısır hariciye nazın Abdullahl 
Fettah pmşa, teşrinievvel sonlarına doğru Ankaraya gele· 
tektir. Dost devlet hariciye nazırının bu ziyaretinde M. S.u 
kral Faruğua Ankara seyahati tarihi tesbit edilecektir. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

0000 

Alınan h zırlırları yakın de\ letleri düşündü dü 
Göringin miı im bir teb ' iği 

Budapeşte 13 (Radyo) -
Almanyada seferberliğe ben
ziyen ba:urlıklar civar dev· 
letleri alakadar etmektedir. 
Bilhassa Çekoslovakya ile --

Emir Abdullah 
ansızın seya

hate çıktı 

Kahire 12 (Radyo)-M•sır, 
Hicaz, İrak, Suriye ve Ma
verayı Şeriada bummal& bir 
faaliyet muşahede edilmek
tedir. 

Maverayı Şeria emiri Ab-
dullah, ansızın memleketinin 
cenup kısmında seyahate 
çıkmıştır. Alakadarlar, . bu 
teftişe ehemmiyet vermek
tedir. 

Fransayı düşünce almıştır. 

Berlin 12 {Radyo) - Al· 
manyanın her tarafında hum-

malı bir fa liyet hüküm sür
.m ~.:tedir. 

Kışlalarla bütün askeri mer
kezlerinde ve tayyare han

garlarında göze çarpan ha
zırlıklar, umumun dikkat Ye 

alakasını çekmekten geri 
kalmamaktadır. 

Ecnebi mebafil, Almanya

nın bu hazırlıklarını çok ma
nida r görmektedir. 

F eld mareşal Gör ingin 
neşrettiği bir tebliğde bir 

an evvel harmanlarını ~ a\

dırmaları ve mahsulü depo· 

larma yerleştirmeleri lüzumu 
i an edilmiştir. 

Bu teblıg, cmuml t f dar 

üzerinde derıo akısler ycı p 

mıştır. 

········mı ....... . 
Kayserin Oğlu 

Evleniy'>r. 

Böyle Ara Bozmak Olurmu ? ! 
Çoktanberi kocasının baıının tüvünü yiyen ve onu her gece sitem yağmuruna tutan KAYSER VİLHELM 

bayan şen... Berlin, ( Radyo ) - Eski 
Gayet büyük taıh elmas yüzüğü alanca suyu gesilmiş değirmen gibi durur ve komple- Kayser İkinci Vilbelm'in oğ-

tlıana başlar : lu Prens Oskarın oğlu ile 
- A kocacığım madem ki bunu alacaktın ,,vaktile altaydın da bukadar gürültülere ha· Kurlond Prensinin kızı evle- ı 

tet kalm11aydı daha iyi olmaz mıydı ? neceklerdir. Evlenme mera· 
- · Bakalım param varmıydı, onu biç sormuyorsun? simi Potsdam sarayında ıa-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___J'--~~ 

dis gibi çalışıyor 
Dün bütün gününü fuar 

sahasında geçiren ve en hur
da işlerle alakadar olan reis 
Dr. Behçet Uz, in~a halinde 

olan pavvooları birer birer:. 
gezmiş, bütün müesseselerde~ 
uzun müddet kalarak İnşaa
tın tesrii içio tedbirlrr al

mıştır . Fuardaki bir kı ım 
mü c:sse~eleıin yetişwiyeceği 

veya fuar günlerinde ikmal 
edilt Ct!ği haberleri doğru 

değildir. Fuar, zamanında 

tamamen ve bütün müesse-
seleriyle bitmiş olacaktır. karşısında yeni pav 

Bu yal Fuarda büyük mik· ioşasına!lüzum görüla 
yasta satışlar olacağa ben- inşaata başlanmıştır. 
zemektedir. Küçük esnafta ı pavyonlar, suo'i gölü 
son günlerde fazla müracaatı rında olacaktır. J 

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

Hamidiyemiz Hopa'da 
~-- ~-"" 

Hopa ıl3 (Hu!eu•il -- "" H,.midiye mektep gemimiz 
'RiZf'den buraya geldi ve halk taratındau coşkun!teza 
karşılandı. --------~-------~ 

1. · Piyaniosı 
l•hnbul 13 (Husu i) -- 13804 14199 14564 

Türk bava kurumu piyan- 15056 15083 15902 
gosu keşidesine dünde de- 16305 17618 1815 
vam edilmiştir. 20011 22585 23118 

34303 24546 26250 26476 
27742 27881 30093 

ı:; bi ı )ira ~18!7 32518 32698 

26287 
33609 35843 36084 
37196 37980 38295 

10 bin lira 39886 
191 7628 6532 

24353 23045 9010 11617 

3 bin ]ira 
34049 37770 36769 
22625 24282 380\ 

8098 25912 18556 1692 

bin lira ~00 Lira KazB 

500 I. .. ira Kazananlar 
1403 3429 482 
5815 7485 7874 

893 1148 4071 41.35 9733 9857 10730 
5377 6503 6657 7717 15846 18122 18704 
8211 9240 10169 13518 - Sonu 40acüde 

HALKIN SESi HAKKIN SESiD 
-----~--""----HH------~~---

Buz depolarını ve satış 
lerini çoğaltmalı 

Bundab bir hafta evvelki ıikiyetlerimizi dikkat 
alan alakadar makamlar buz ;malini çoğaltarak yijz 
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iflUNYADA Hususi mekteble- ~oktorun Naslhatlerıl' 1 NELER Çakırcalı 
; Oeniz Tut~:~~n~!n? rin bina vergisi (Gü~eş Banyosunun-,

. Zararları · t§J 
~ 

Buraya -,kadar çok •; mühim~ 
faydalarınd;n-babsettiğim ; 
güneş banyosunud fenni ya
pdmadığı takdirde zuarları·! 

' .o; Öldürür mü? 
Hksford üniversitesi tale

besinden, çahıkanhğı zekası 
ile temayüz etmiş olan 22 
yaılar•nda bir genç, Man~ 
denizini geçerken, vapurun 
fazla yalpa vurmasından 
müteessir olarak hastalan
mıı, Ye deniz tutması sonun· 
da Rounen'e varır varmaz 
yatağa düşmüş ve aradan 
çok geçmeden de kalb za· 
yıflaması yüziinden ölmüştür. 

'b** 

Lağım Suyundan 
içecek su ya pılı yor 
Sinemanın cenneti sayılan 

Los Anjelosun iklimi çok 
sıcakhr ve memleket susuz· 
dur. Uzaklardan su getir
mek te hemen hemen müm· 
kün deiildir .• Bu sebeble 
şehrin içilecek ve kullanıla· 
cak sularanı ~çoğalmak için 
liğım sularının tasfiyesine 
teıebbüs edilmiştir. Modern 
fen vasıtaları ile böyle bir 
ıey yapmak imkansız sayıl
mazsa da, İfİD mahiyeti had -
di zatında insana iğren ge· 
liyor. · • 

Mikropları 
•• 
Oldüren Şua 

iki Amerikan ilimi insan
lara zarar vermiyen, fakat 
mikrobları öldüren yeni bir 
ölüm ıuaı limbası keşfet
miılerdir. 

Bu limbalar, görünmiyen 
61traviyole ıuaları neşret· 
mektedir. Bu şualar o kadar 
hafiftirler ki, barlarla lokan
talarda bardaklar bu suretle 
temizlenmektedir. 

Bu yeni usul ile bastaba-
aelerde cerrahi aletler yı"" 
kanmaktadır. 

Çok Garip' 
Bir İlin 

Hafta içindel Kahire ga· 
zetelerinden birinde küçük 
bir ilin çıktı. Aynen iktibas 
edelim: 

"Gayet büyük, fakat o 
nisbette de ince ayağı alan 
bir İngiliz kadını kendi va
ziyetinde bulunan birisini a -
ramaktadır. Müştereken is
karpin asmarladıkları takdir
de deriden ve köıeleden 
tasarruf edecekleri zannın· 
dadır. 

Yahudi 
Doktorları 
Bu sene 30 eylülden iti· 

haren yabudi doktorlar Al
man ırkından biç bir hastayı 
tedavi edemiyeceklerdir, İçin
de yabudi doktorlarsa mu
ayenehaneleri bulunan bina
lar 15 ağustosa kadar hüku
mete haber verilecektir. 

Bundan başka ari ırktan 
oJmiyanlar otomobil kullan
mıyacaldardır. 

Bir terzi . 
A telyesinde 
Kalfalık ve çıraklık yapa-

cak kızlara ihtiyaç vardır. 
fd.,ebaneDJize müracaat. 

5-3 

•• 
Maliye Vekaleti Yeni 

lar aldı 
Karar-

Finans bakanlığı akalliyet, : Yabancı mekteblerin bu-
ecnebi ve Turk hususi mek· günkü teftişlerinde bunların 
teplerinin bina veraileri bak- milli ülkümüze aykırı hare-
kında yeni bir karar ittihaz ket etmedikleri merkeziede 
etmiştir. Bu karara göre a· olduğu ve lüzüm görülen 
kalliyetlere ait mektepleri~ dersleri Türkçe ve Türk mu· 
hususi mekteplerin, ecnebi allimleri vasıtasile okuttuk-
fertler ve cemiyetler, mües- ları anlaşılmışbr.: 
seselerle, rahib ve rahibeler Bu mektepler de kazanç 
tarafından idare edilen mek- temini gayesini takip etme· 
teplerin bina vergileri aşa- diklerinden bina vergisine 
ğıda yazdığımız esaslara ti- tabi olacaklar, kazanç ga· 
olacaktır. yesi güdmediklerini iddia 

Türk akaJJiyetlerine me~- eden mektepler hakkında 
svp cemaat ve müesseseler Finans Bakanlığından alına· 
tarafından idare edilen mek· cak direktife göre hareket 
teplerden Türk maarifine olunacaktır. 
badim oldukları evveldenberi 

Ecı.ebi cemiyetler, anües-
tasdik olunanlarıa icar vtı 

seseler rahip ve rahipler ta-
isticar edil mi yen ve f aalliyet- rafından idare edilmekte olan 
lerinde kazanç temini gaye-
si olmıyanları bina vergisin. mekteplerden icar ve isticar 
den müstesna olacaktır. olunmıyan ve faaliyetlerinde 

Türk hususi mekteplerile kazanç vergisi olmıyao ve 
akalliyetlere mensup ferdler kültür idarelerince Türk kül-
tarafından idare olunan türüne hidim oldukları bina 
hususi mektepler kazanç te
mini" maksadile çalışmakta 
olduklarından bina vergisine 
tabi olacaklard11. Bu gibi 

mekteplerden kazanç temini 
gayesile çahşmadığı sabit 
olanlar bina vergisinden is
tisna e dileceklerdir. 

Ecnebi şahıslar, cemiyet· 
ler ve rahipler taraf1ndan 
idare olunan mektepler Türk 
1:1mumi maarifine badim bu· 
lundukları için 1937 finanı 
yılında bina vergisine tabi 
tutulmuılar dır. 

vergisinden muaf 
lardı. 

olacak-

Bütün baleri ücrete tibi 
tutulmadan parasız kabul 
eden ve meccani tedriste 
bulunan mektepler vergiden 

~ 

muaf olacaklardır. Tamamen 
paralı veya kısmen parah 

talebe kabul eden mektep• 
lerin hesapları tetkik edile
cek, mektebin hasılih mas-

rafından az ise bina vergi 
sinden istisna olunacak, mas
rafı az hasılatı fazla vergiye 
abi tutulacaktır. 

Bir hammal 
Karısını feci şekilde oldürdü 

Adana, (Hususi) - Şeb- ı gitmiş, orada çalışmaya baş-
rimizde tüyler ürpertici bir lamışhr. Fakat hadise pek 
cinayet olmuı, elli yaşların· az zaman sonra duyulmuş 
da Hüseyin adında bir ham- ve müddeiumumiliğe haber 
mal karısı Zelihayı bıçakla verilmiıtir. Hamalık evinde 

on beş yerindan yaralayarak adliye tarafından tetkikat 
öldürmüştür. Canavar koca yapılırken polis de katili 
suçunun derhal meydana çahştığı yerde yakalamıştır. 
çıkacağını görmüş ve cesedi Katil suçunu itiraf etmiştir. 
avludaki bulaşık çukuruna Suçun takibatını yapan 
atarak üstüne toprak ört· müddeiumumi muavini :B. 
müştür. Hilmi Arca, Adana ağırceza 

Katil, bundan sonra bü · mahkemesinin şimdiye ka-
yük bir soğukkanhhkla ha- dar böyle feci bir c:inayete 
malık yıptığı ticarethaneye bakmadığını söylemiştir. 
~~~~~~~~~~-oo~~~~~~~~~~ 

Dünyanın En 
Yaşlı Adamı 
Dünyanın en yaşlı adamı· 

oıa Mısırlı bir boca oldu 
iddia ediliyor. Bu adamın is
mi Şeyh Rufaidir. 164 Ya
şında olduğu ve ;Napo)yonu 
Mısuda gördüğü iddiasın
dadır. 

İdam mah
kômlarından 

ikincisi de yakalandı 
Geçen sod teşrinde Antep 

hapisanesinin duvarını del
mek suretile kaçarak Suriyc
ye iltica eden beş idam 
mabkümundan ikincisiJ de 
Suriyedc yakalanmış ve bü-

Dünyanın en 
karanlık şehri 

lngilizler rakam üzerinde 
yürüyn insanlardır, istatistiği 
çok severler. 

işte meydana çıkardıkları 
son eser: 

lngiltere sis ve yağmur 
memleketidir. Vasati bir he
sapla güneşin gorunmesi 
günde ancak 3 uat, 12 da
kikalık bir zamana inhisar 
eder. Bu itibarla Londra 
dünyanın en karanlık 'şeh
ridir. 

kiimetimize teslim edilmiştir. 
Yakalanan idam mahkumu 
Gaziantebin Loban köyünden 

1 
Mehmet oğlu Alidir. 

!nın da pek tehlikeli olduğu
nu ~ söylemek ·· isterim. Çünkü 
tabiatın, memleketimizin her 
tarafına bol] bol bahşettiği 
bu çok faydalı ve parasız 
şifa kaynağından · nasıl isti
fade edileceğiR bilinmediğin
den yanhş yap1lan tedavi 
usülleri ile bir çok kimseler 
hastalanıyor ve batta bazan 
da ölüyor. 

Fenni yapılmıyan güneş 
banyosunun aksi tesirleri 
büyüklere nisbetle çocuklar
da daha çabuk husule ·gelir. 
Bu sebebten çocuklara gü
neş banyosu.yaparken vücu· 
dun bazı kısımlarını hususi 
surette neı.aret altına almak 
lazımdır. Güneşin :uk tesiri
ne~ maruz kalan cilddir. O· 
nun için evvela cilde bak
mah. Cildin rengi kızarır. 
daha sonra küçük küçük 
kabarcıklar peyda olur, bu 
hal güneşin hararetinden 
husble gelen ' bir -eritemdir. 
Çocuk o~ gece· cildin güneşe 
maruz kalan kısımlarının yan· 
ması acısından uyuyamaz. 
Bir iki gün sonra kızaran 
kısım:üzerindeki zayif deri 
pal pul dökülmiye başlar ve 
kaşın1r. Eğer ilk gün . bir sa
nttan fazla'güneşte kalmışsa 
cildin rengi • lial kırmızısı 
olur. Bu da gnneşin içinde
ki bir takım kimyevi mad • 
delerin tesirile dusule gelen 
bir nevi · eritemdir. 

~ . 
(Devam edeceğiz) 

- .... · ... ···-·--
Nehir İçinde 

Akan Bir 
Irmak 

F ransada Ardeş adlı bir 
ırmak vardır ki Ron nehrine 
aka:. Yağmur ve feyezan 

mevsiminde Ardeş ırmağının 
suları Ron nehrine bir top 
güllesi gibi dahil olur. Bu su 

bloku, nehrin içine yayılmaz. 
Hızı tükeninceye~kadar ayni 

kuvvetle nehrin içinde ileri 
ve çok defa nehrin bir dir
sek teşkil eden sol sahilinin 
rıhtımını darmadağın eder. ... 
Filistinde 
Tethişten 
•• 
Oleoler 

Temmuz ayı içinde Filis
tinde tethiş neticesinde 148 
arap, 60 Yahudi ölmüştür. 

Yaıahlann adedı 256 Arap, 
201 Yahudi olmak üzere 
457 dir. 

lngilizlerden ise iki kişi 
ölmüş, 6 kişi yaralanmıştır. 

Son on beş gün içinde 7.000 
lngiliz lirası yağma edilmiş· 

tir. 

~··-·--
İzmir lokantası 

Memurin kooperatifine 
naklettiğim lokantamda fuar 
münascbetile taze balak 

bulundurulacak 
Süleyman lokantacm 

· M. Çaylak 

Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma başçavuşu B. R•flu 1 
Toksöı tarafından gönderilen izahatı 
bitarafhğımıza binaeo hiç değiıtirme· 
den aynen naklediyoruz: 

-4-
~-----------------------------------------------Sen damın ön tarafında 
yani açık tarafında efradın 
kısmı külJisile meşgul bulu· 
nacaksın, şakilerin üzerine 
ablacak silahların bize isa
bet [etmemelerine güzelce 
dikkat etmek lazımdır, çünkü 
mesuliyet senindir. 

Dediğimde böyle mes'ul 
olacak şeyleri kabul etmem 
dedi. 

Pekiy sen dama git ben 
ön tarafta kalayım dedimse 
de bir türlü her iki ciheti 
kabul ettiremedim. 

Son• a b'lmecburiye şiddet 
göstererek . kumandan benim 
emrediyorum bu iki nokta
nın ... birini kabulS edeceksin 
diye tehdit~ ettiğim halde 
bir türlü kabul ettireme
dim. 

O zaman hemen kalemi 
ele alarak Ödemişe ve Ti
reye çifçi lbrabim] onbaşıya 
ve bilbassa Bademiyede 
müfreze kumandanı bulunan 
ve gazetenizde hakiki hatı
ralarmı neşretmeğe çalışan 
mülazım bay Mustafaya yaz· 
dım. 

Ben Boğcahğa üzerinde 
şakilerle müsademe ediyo
rum bunlardan Tireye yazdı
ğım tezkerede şakilerin Taş 
deresine inmeleri melhuz 
bulunmakla Taıderesini ta
kiben müsademe yerine ye
tiş,ilmesini şakilerin dağ ve 
orman cihetine gitmeleri mu
hakkak olmakla dağ ve or
man yollarını takiben müsa
deme mevkiine yetişmeniz 
ehemmiyetle lazımdır de-
d. ' ım.ı 

Ödemişe de şakileri ovaya 
indirmeğe çalaımakta oldu· 
ğumdan oradan acele bir 
süvari müfrezesinin müsade
me mahalline gönderilmesi 
ehemmiyetle •• matluptur. Di
ye bir tezkere gönderdim. 
Bu mektupları mazrufen ve 
her zarfının üzerine gün ve 
saat ve dakika yazarak ve 
zarfın üzerine imzalayarak 
iadesini yazıp her birini bi-

rer deştebana teslim ederek 
gönderdim. 

Bu evrak görüyo11unuz ki 
gayet mühimdir hemen bir 
an evvel yetiştirilmeıi ve 
bunda büyük bir meıuliyet 

olduğunu ayrıca tenbih et
tim. 

Ve g&nderdiğim zaıfla11n 
imzalanmış olarak deştebaa
lar taraf1ndan getirilip bana 
teslim edilmiştir. 

Bu sırada damda ve mu
hasarada bulunan ıakilerin 
kimlerden ibaret olduklarını 
anlamak için bağırdım. Efe
ler uyuyormusunuz dediğim· 
de içerden seni bekliyoruz 
dediler. 

O vakit muhbirim Rıfkı 
bey bunlar Çakırcah çetesi
dir ve bu ses çolak Hüıeyi
nindir dedi. 

Ben . hemen ulan Hüaeyin 
görüyorsunuz ki güzelce cı· 

vıldınız, çıkacak ve kaçacak 
yol yok, teslim olun bir 
kardeı gibi el ele vererek 
gidelim diye bağırdım. Bana -
tarihten bahsederek filan 
tarihte efelerin böyle aplo· 
kaya ahndıklarını ve Z6 bıta 
tarafından merkumlara ek· 
mek ve ıu verdiklerinden .. 
bahsederek ekmek ve ıu 
istediler. 

Ben de cevaben: biz bile 
bulamıyoruz, siz gelin teslim 
olun da ben ıize kuza yedi
reyim, dedim. 

Teslim sözünü işidince la· 
kırdıyı deği•tiriyor, ben Hü· 
seyin efecik dedim eğer ağ· 
zıadan bir şey çıkardınia tü
f cngi~ ucuna bir mendil 
bağla sallayıver ben, o vakıt 
içeriye girt:cegım dediqı. 
"Sükut,, sonradan bağardı: 

Çok rica ederim aıağıda 
Adagümede deli Oıman •it· 
yı çağma ' buraya gelıio. lfea 
şu cevabı verdim: ne yapa· 
caksınız çünkii bu ehalidea 
bir adam, bizim vızıfemize 
k•nşmaz ve elinden de bir 
şey g.!lmcz. 

(ArkH• v•r) 

Dünyada en çok kavun ye
nilen memleket 

Bu sene Milonaya her gün ı murlar hem kavunların çii· 
vagonlar dolusu kavun ge- 1 rük ve bozuk olmamaaına 
liyormuş ve kavunların Mdi- hem cie fiatlarda ihtikar ya-
no çarşılarında görünmesile pılmamasına dikkat eder. 
tükenmesi bir oluyormuş. •• 
Hakikaten yer yüzünde en 

fazla kavun sarfedilen mem
leketlerden birisi Miliaodur. 

:. 936 senesi 15 Temmuzdan 
25 Eylülüne kadar bu şehir~ 

de 3,5 milyon kilo kavun 
yenmiştir. 1937 de yenilen 
kavun mıktarı beş . milyon 

kiloyu geçmişti. Bu seneye 
bu mıktarın çok daha yük
seğe çıkacağı sanılıyor. 

Kavunlar Milanoda hemen 
her köşebaşında kurulan 
sergilerde sabhr. Yalnız bal-

kın sıbhatile çok fazla ala
kadar olan ltalyan belediye
si her sergi başına bir me· 
mur tahsis etmittir. Bu me-

Zayi 
Girit idadisinden 1334 · 

1335 senesinde mezun ola-

rak aldığım mektep ıaha· 
detnamemi zayi ettim. Yeni· 

sini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilia ede
rım. 

Karşıyaka Reyegia sokak 
No. 56 evde lbrabim oğlu 

Mehmet Birgihan 

~EE:.:il!!- - ---. 
Satılık Arsa 

Kemer caddesiiıde 278 
No. arsa satılıktır. Pazarlık 
için Derebaşı ıo.kak 56 No. 
eve müracaat. 
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...... .s ( Hellun Seal ) 1.3 ACUSTOS 

CANAVAR K Dl Güzel Gözler Mdsabakası 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-..... -~----~~~--~~~~~~~~~~-
0 ğ lun u, torununu ve kiracısını Q 
'dürdü darağacına lütursuzcCı gitti! 
~ani kadın kendisini kollarından tutan gardiyanlara "beni 
ıerbest bırakın ben ne ölümden ve ne de öldürmekten kork
nıam. Kendi ayağımle ip1n ipin altına gider ve sandalye-

·yi de kendi ayaklarımla fırlatırım " d iye bağıreı 

Gazetecilere 
(Pravda) dan: Geçenlerde 

Peşte ağırceza mahkemesi 
ıehırci Marta Marek adu bir 
kadını asmak suretiJe idam 
etmeğe karar vermişti. 

Viyana gazetecileri idam -
dan evvel bu cani kadınla 
görüşmek için müsaade al 
nuşlaı dı. 

.... 
neler Söyledi? 

mış , çağ ı rmış , sö vmüş, say
mış , terbiycsizcesin e her ha
rekette bulunmuştur. 

Vyananın en büyük ruh 
mütehassısları bu kadının 

bütün bunları kurnazlıktan 

yaptığını, yoksa aklının ta 
mamen yerinde olduğunu 

tasdık etmişler. 

Mahkeme Martanın kendi 
eyladıoı, torununu ve kiracı
sını zehirlemek suretile öl
dürdüğüne kanaat getirmiş 
olduğu gibi bu canavar ka
dın Viyana matbuatı karşı
sında de· bütün bunları yap· 
tığını alenen söylemiş ve 
lllahkemenin hükmünde isa
bet olduğunu itiraf etmiştir. 

Ayni zamanda bunun pek 
haris bir kadın olduğu da 
kabul edılmiştir. 

Gazeteciler çıktıktan son· 
ra Martaoın hücre kapısı 

açılınış iki ~ün gülü arasında 
darağacına götürülmüştür. 
Kenc:Hsioin darağacı altına 

gitmiyeceği zannedildiği için 

ı-K-O_P_O_N--l .:N:o:.:_:-9:-::ı 

Gaz&tecilerden biri ken
disine sormuş: Mahkeme 
cereyan ederken şabidler 
hakkında pek sert -ve çirkin 
diJ kullandınız. Bunun sebebi 
nedir ? , 

- Şahidler riyakar idiler 
pek ço~ da yalan söylediler. 
Ben bütün dünyanın beniaı 
ıneselem ile alakadar oldu
ğunu biliyor'"um. Bu bilgi iti
barile şahidlerin vak 'anın 
feklini deği4tirecek surette 
ıahidlik etmelerinden canım 
ııkıldı,. B~ni t ~ ağar bir ceza 
ile m"hküm ietmelerine rağ
lnen g,e e doğruyu ve şere
fimi ,!DÜdafaaya mecbur idim. 

- ldamdaa evvel başka 
bir diy:eceğiniz var mı ? 

Diyen gazetecilereden bir 
bir ikincisi sordu. Ooada 
IU cevabı verdi : 

- Evet mahkemenin batı· 
tatımt y•zmağa müsaade 
~tmesi başlıce deli)imdir. Bu 
•ak'a müthiş bir roman ola· 
taktır. Ayni zamanda bet· 
baht bir kadının felike~inin 

Ucuzluk 
Amerikada olduğu ka· 

dar Türkiyenin her tara· 
fında umumi rağbetini 
kazanmış olan başerat düş
ınanı "Fyosan,, ilacı koku
•uz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları hiç rabat
•ız etmeden kulJanıldığı 
için her cins sinek iliçla
tından üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
karlık yaparak 1 litrelik 
•mbalajı 75, yarım litrelik 
•aıbalajı 40 ve 4 litrelik 
•aıbalajları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
lıarat Deposu) 
Undan arayınız . 

şahidliğini yapacakhr. Bütün 
kadınlar benim derdimi an
cak bu suretle öğrenecek 
ve hakkımdaki düşüncelerini 
değiştireceklerdir. 

Asılmaktan korku hissedi
yor mu? 

YolJu bir suvalede Marta 
pe.k sakinane omuzlarım kal ~ 

dırarak şu cevabı vermiştir : 
- Korkacak ne var? Bü

tün bunların bu suretle ne· 
ticeleneceğini pek çoktan 
biliyordum. Soğuk kanlılık 
ile o dakikanın ve can alıcı 
ezra ilin gelmesini bekliyo
rum. 

Gazetecilerden biri de şun
ları soruyordu : 

- Ruh alimleri sizin ya· 
taloğ tipinde son derecede 
haris bir kadın olduğunuzu 
söyl emişlerdir. 

- Yalandır. Sizin bu ruh 
alimlerioizin bir şeyden ha

: beri yoktur. 

böyle olur 

~~000000~~000~~0000000000000000~0000~~0000~~ ~ 

' .. • 
Bunun en büyük şahidi de 

benim ~oğuk kanhhğımdır. 
Nitekim bu soğuk kanlılık 

ile celladın boğazıma ipi at
masını bekliyordum. 

T@bkikat esnasında katil 
kadın tahkikat heyetine ol· 
doğu gibi karanlık haP,is 
odasında da gardiyanlara 
karşı pek münasebetsiz ha
rekette bulunmuştur. Bağır· 

iki kolundan tutan gardiyan
lara hiddetle şunları söyle· 
miştir : 

- r Beni serbest bırakın. 
Ben ölümden korkmam. Ne 
ölmekten ve ne de öldür
mekten fulur etmem. Kendi 
ayağ•mla ipia altına gider ve 
sandalyayı da kendi ayakla
rımla fırlatırım •. 

Hakikaten Marta bütün 
' bunları yapmış ve açıhrke:n 

dahi büyük bir soğuk kan· 
Mık m\J bafaza etmiştir. . 

Çeviren: 
H. Z. Osma: ------- --- ------------ ----

Hava raporları 
Hastalıkları da haber 

verecekler .. 
Hastahanede hava rapor

larının ne işe yaradıklarıoı ~· 
ten ürşka doktorların işined e 
yarıyacak diyorlar. 

hepimiz biJiriz. Tayyareler Güneş üze•·inde le.keler 
uçmadan evvel daima bava görüldüğü vakit ba ıı t 1 1ıkla rın 
raporlarına bakarlar. Gemi· çoğaldtğına ö tedenberi dik-
ciJer açık denizlerde kendi-

Zıngal 
Fırınlanmış Kayınların 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

sahlır 

--EEZ:IE' ---~ 

kat edil n: iştir. Bu lt kele !le 
)erini bekliyen akıbeti bu aeas-.UEliiB •-~-

hastah klar arasındaki müna- D f 
rapordan öğıenmeğe çalışır- r ahri Işık 
lar. Çiftçi ekinini dolunun sebetlerı ı aka ml.ı l .ı tesbit • 
yağmurun harmanını yağmu· için ista tis~!kl...r yapılm1ş lzmir Memleket Hastanesi 
run tehdit edip etmediğini usviy eli rı1 iıin bu lekelerin Rontken Mütcn a .. s ı ı 
b 1 1 k RONTKEN VE u vasıtaya an ama ister. peğişmesile çok alakadar ol· 

Hava raporları bu hizmet duğu anlaşılmıştır. Elktrik teda \' İsi yapılır 
•• ••.. ikinci Beyler So. No. 29 

52 Yılan Oldüren -~öylü ........ .;:.~;~~.;!!; ... 
Yugoslavyanın Trebino ka· başlamıştır . Oldürdükteo son· ı: O OK J O R ıı 

zası civarında Bıyıklar kar- ra bunları saymış tam eJli 
ye sinden Vloyko adlı bir iki olduklarını görmuştür. ı S ı• h S d ı 
köylü ilk yazda tarlasını ça- Çıftçi yılanları bir sebete ı a 1 ona ı 
palaı keo. taşlı olan bir kı- doldurarak köye getirmiş ve ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
sımda bir taşın altında çıkın köylülere göstermiştir. i bklar müt~bassısı ı 
halinde bir sürü yılan bul- Bu yılanluınbir kısmı sarı ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
muştur. Bunlar kış uykularını ve bir kısmıda taş , renginde : Her gün öğleden sonra : 
henüz ikmal etmemiş bir imiş . : Telefon: 3315 ı ---------· ........................ .. görde idi. 

Köylü ilk önce bu manza
ra karşısında çok korkmuş 
ve birkaç adım geri kaçmış · 
tır. Fakat yılanların sakin, 
sakin kıvrandıklarını görünce 
çapasile hanları öldürmeğc 

Kiralık ~v 
Karşiyakada Alaybeyinde· 

1865 S. 23 No. 3 odalı bir 
ev kiralıktır. 

Ayoi sokakta 25 no.ya 
müracaat 3-2 

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarşısı numara 43 
Kordeli, planya, rende, 

delik, .makap daire ma te
ferrüat devren satılıktır. 

Göç 
DEVRİM Kitabevi sayın -

müşterilerinden g ö r d ü ğ Ü 

teveccühden dükinını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
etmiştir. Fiyatlar mutedildir. 

--~&ii!l---ıı-
Peşin ve 

Tak-sit ile1 

En şık, ve en ucuz elbise- -
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

:TERZİ 

Kazım 
Şangüder'e . 

yaptırınız 

Birinci Sınıf Mutabassıs 
~_.,::;: -ee;:-::-:ı-.-

Dr. Demir Ali~ 
KAMÇ!O\:iLU 

L:iı.t Tenasül hastalıkla
ra elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

lml'llllE&!---aE:IE 

Murat dağı iok 
kömürü 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Ankarapalas · direktörlüğü \ 
ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit han No. · 48 den alınız. 

Tonu 22 liradır. 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 
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Emniyette 
Tayinler 

ı Ankara poliı eniıtitüıü 
1 ylkıelc karauau muwaffaki
yetle bitlrmiı olaa bat ko-

; miaer bay lbrahim Ülgen 
' idari k111m reiıliğiae •e bay 

1Faik deniz merkezi baı ko
,miıerlijine tayin edilmiı
Jterdir. 

:8. Yaşar Barış 
Mezuaiyetle lıtanbulda 

't.alanaa emniyet birinci kı
'llm •miri Bay Y ışar Barıı 
ıdla limanımıza relen lzmir 
••parile ıehrimize relmiı ve 
hagiin vazifesine baılamıştır. 

10 Trambüs 
Daha Alınacak 

Belediye ıehrin diğer semt 
leriade de otobüs işletmek 
için tetkikat yapmaktad1r. 
Gizelyah ve Eırefpaşa semt· 
lerinde iılettirmek üzere ye
niden on trambüs daha satın 
ahnması için şehir meclisine 
teklif yapılacaktır. 

Zehirlendi 
Çorakkapıda Haci AJi cad

deıinde 177 namarah evde 
oturan Muıtafa oğlu . Celil 
ecıahanedea aldığı ökıürük 
haplarından zehirleamiı ve 
derhal haıtabaneye kaldı
rdmııbr. 

Efes ve Sur 
vapurları 

Deaiıllank mildilrl&ğü lz
•lr tabeıinia Almanyada 
i•ta ettirdiii Efeı ve Saver 
••parları buw&n limanımıza 
ıelmiıtir. 

Ahırlar 
Kapatıldı 
bmirin muhtelif yerlerinde 

ltalaaaa ahırlardan ııbhat 
için zararlı olanları belediye 
tarafından kapattmlmııtır. 

Kaçak Bir Ka· 
til Y akaıa·ndı 

C llalm Sell J 

• 
SON DA K 1 K A . 

• 
Japon Gazeteleri "ikinci Bir Harb Daha 

Yapmıyacaiı.z '' Diyorlar 
Paris 12 (Radyo) - Rusya ile Japonya arasındaki mütareke haberi Tokyoda sevinçle 

karşılanmışhr. Tokyodan gelen telgraf haberlerine göre; halk yollarda nümayişler yapmak
tadır. Japon gazeteleri "ikinci bir harp daha yapacağız,, diye hususi tabılar halintie neş· 
riyatta bulunuyorlar. 
Ruı - Japon mümeuilleri arasında imza edilen mütareke mukavelesi iki taraf kuvvetle· 

nin "Ateş kes,, emri verildiği 11rada işgal ettikleri mevkilerde kalacaklarını tasrih etmek· 
tedir. 

Ölülerin mübadelesi için tedbirler ahnacakhr. 

Çekler Almanları Protesto Etti 
Pariı, 12 (Radyo) - Evelki gün Prag üzerine giderek uçuş yapan iki Alman tayyaresi 

meselesinden bugün Çekoslovakya sefiri Almanya hariciye nezaretine müracaatla protestoda 
bulunmuştur. 

Çekoslovakya bazı fabrikaları İngiltereye 
nakletmek istiyor 

Londra 12 (Radyo)- Çekoslovakya endüıtrisi firmaları imalathanelerinin İagiltereye 
nakli için müzakereye girişmişlerdir. Bunların içerisinde, Şeker, dokuma fabrikalarile 
pabuç endüstrileri vardır. · 

Beş Arab kabile reisi kayboldu 
Kudüs, 12 (Radyo) - Kanlı hadiseler, bu gün de tevali etmiştir. Filistin Arap komitesi 

reiıi Seyid Abdürrezzak, istirabata çekilmiş bulunduğu· Kudüs civarmdaki vilisından kay
bolmuıtur. Bundan baıka Ramıle havalisinde Arap rüesasından dört kişi de evlerinde 
bulunamamıılardır. 

Halk bunların meçhul kimseler rarafandan kaldırıldığı kanaatini beslemektedir.~ 
Hükümet Nablus bankasından çalınan on beş bin lira için Nablus halkına on bin stetlin 

ceza tarh etmiıtir. 
~~~~~~~~~~~~~~..aa~~~~~~~~----~~~ 

Bir kadını "iple boğdular 
--------~~~~--~-.. oo .. ~------~~~~~~-

13 AÖUSTOS 

Ege Likleri 
• 

Y ar.ın lzmirde Aydın - Manisa 
Maçı Var 

Yarın Alsancak ıtadyo- söylenemeue de Aydıaıa 
munda Ege tiklerinin ilk galibiyeti kanetli Wr ilati· 
haftası açılacaktır. mal dahilindedir. 

Geçen hafta lzmir muh. Bu maçtan ev•el lımir 
telitine karşı muvaffakiyetli muhteliti 8. mubteJiti ile 

karıılaıacaktır. Son antre· 
bir oyun oynıyan Aydın ta- man maçını oynıyacak olan 
kımından birçok oyuncul'!.rı b mu telit oyuncalara yana 
yarınki maçta Manisayı karşı karıımıza daha anform bir 
alkışlamak fırsatını bulacağız. vHiyette çıkacaklarıDı t~la-

Bu maç hakkında birşey min ediyoruz. .... ___ _.......... ___ _ 
Piyango 

- Baştarafı 1 incide -
19359 20000 20061 22404 
2?.895 23858 25926 25971 
26602 26785 27307 27677 
27679 29370 30040 30218 
30494 30638 30703 31030 

· 31136 34524 37546 
34613 12031 19606 10780 
32763 16751 30156 19632 

2531 14081 10358 30089 
8024 32733 3924 25402 

39919 20092 4301 2)302 
19882. 

100 Lira Kazananlar 
2259 2411 3145 3580 
3680 3948 4810 5044 
5641 9192 9308 9552 
9698 10772 16505 16597 

17253 18798 19216 19511 
20322 21054 21156 21913 
21953 22099 22128 22191 

Yedek suba~
lar staja 
çağrılıyor 

lzmir askerlik ıubeıinden: 
1076 No. lu kanunun 7 

inci maddeHıae g6re piyade 
yedek asteğmenlerin (yarau· 
bayların) terbiı tarihlerinden 
iki yıl geçmiı olanların 4S 
güalük ıitaj g6rmek ilzere 
kıt'aya sevk edileceklerin· 
den 1 Eylül 938 gilatl ıube • 
ye müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Yedek Subavlardan ., 
Yoklamaya 
Gelmiyenler 

lzmir aıkerlik tubeaiaden: 

Nazihenin cesedi Melez çayında bulundu ~;~:~ ~;~;; ~~~~~ ~~:~~ 

Şubemizde kayıtla bil'umam 
yedek ıubaJ Ye aıkeri me · 
murlardan 938 Haziran JOk· 
lamalarını yaptırmıyanlaraa 

938 Aiuıtoı niba1etine ka· 
dar müracaat ederek yokla· 
malarını yaptırmadıkları tak· 
dirde hakl•rında muameleyi 
kanuniye tatbik edilecetl 
ilia oluaar. 

Dün sabah Şehitlerde Me- nın boğulması için kullanılan rek orada boğulmuı olması 26881 27312 27837 28550 
lezçayı civarında Veli oğlu ip te bidiae yerinde bulun· ihtimali daha kuvvetli görül- 30172 31320 32642 33670 
B. S&leymaaın tarlası keaa· muıtur. Bu itibarla Nazike· mektedir. Adliye ve zabıta 33940 35645 35988 36516 
randaki ıazhkta bir kadın nin' cinayet yerine getirile- cinayet failini aramaktadır. 37044 37335 38593 39190 
ce1edi bulunmqtur. Muayene ._ 39564 

neticaaiade, kadının, boğa- Askeri Şôra Musolini 25461 11329 38541 20280 
zıada bulunan izlerden, iple 33191 1485 19308 7906 
boğazı 11kılmak ıuretile öl- Ankara, 12 (Huıusi) - Kızmıc 29812 16287 30457 26307 
dürülmüı olduj'u anlaıılmıı- Askeri şura, birkaç günden · Y 1426 38568 19358 29281 

1333 Doğumlu Kısa 
Hizmetliler 

tır, Tahkikata el koyan müd- beri toplanmakta ve Milli Paris 12 (A.A) - Bayan 23037 2757 4951 6592 
Müdafaa Vekiletini alaka· Tabouis Övr gazetesinde ya-

20 7 18069 
lzmir askerlik ıabeıiadea: 

deiumumi muavini 8. Mem· dar eden itler etrafında mü- 11 10807 13902 Şubemizde kayıtlı yerli ve 
duh karazincir, dtln ıabah- zakerelerde bulunmaktadır. zıyQr: 24950 25261 14258 7902 yabancı 1333 dotumlalarla 

k Musolini müthiı surette 1 208 19697 37907 16739 tan a ıama kadar Şehitler 1 bundan evvelki doiumlalar• 
karakolnnda o civarda otu- Radyo biddetJidir... Papanın Aforo· 17341 22978 18021 25386 dan her ne ıebeble oluraa 

1 . ki b • zn benzıyen ihtarları k~ndi- 36598 10634 5374 39631 olıun timdi•e kadar ıe·•-
ran an ııticvap etme e e- istasyonu 1 •& 
raber ce1edin bulunduğu sini çok kızdırmıştır. Hid- 4995 389~5 4783 34122 edHmemiı olan k11a hizmet· 
yerde de keıif yapmııtır. Ankara, 12 (Hususi) - detli bir dakikasında etra- 10293 12410 lilerden tam ebliyetnamefi 

1 t K t·t- - - fındakilere ltalya ile papalık ~() L' K l h · ı 1 ı E •A• 938 dı Cesedin birinci Kahraman- ıme paıa ız ens ı usunun t> ıra aza nan ar aız o an arın yıuı e 
lar mahalesinde Sepetçi so· yanındaki yeni radyo istas- arasındaki konkordato mu· 6137 35895 16295 16562 hazırlık kıtHında bulunacak 

yonu merkez binasının inşa- ahedesini bozmağa kadar veçhile ae-vkleri n.ukauer 
Çal kazaıının BekiJJi "kar· kağanda oturan Osman kızı ati ikmal edilmek üzeredir. gidecegw'ını' so"'ylemı'•tı"r. 14920 25 w99 2249 21392 

N 'k · ld " 11271 38664 21377 2 6 olduğundan bu gibilerin 2S yeıindea Mustafa oğlu Hü· azı eye aıt o uğu anlaşıl- Radyoda neşriyat yapacak 1 10 
Bütün ltalyan gazeteleri 29934 4788 Ağustoı 938 taribınde ıube· 

••yini 6ldiirea ve halifirarda mışhr. olan bütün artistler bu mer- 1558 3547 
şiddetle Vatikaoa hücum 23336 l06 ye müracaat etmel~ıi. Etmi· 

ltalunan ayni köyden katil Kadın 45 yaılarındadar. kezde çalışacak, buradan etmektedir. Vatikanda he· 2 5449 4341 1 b kk d k lik 
M.lamet oğlu 335 doğumlu vaktile Ahmet adında birisi· Etime11ud ve birinci iıtas- 36728 8533 243G6 1188 yen er a ın a aı er 
Etem Yılmaz dün Seydı'ko-y- yona nakledilecektir. Mer- yecan pek büyüktür. Pek 2794 19438 7304 36137 kanununun 89 uncu madde· 

nin karısı imiı. Epey zaman· ·· t · b' · tt b ı · b'k d'I w • ·ıı de ııo•lııırken Seydı'ko .. y ka· kez binası, mükemmel tesi- mu eessır ır vazıye e u u· 35023 29850 15067 29133 ıinın tat 1 e 1 ecerı 1 8 
..- danberi dulmuı dul Nazike· p · t'kb 1 b kk d 1 nkol komutanı Nezir tara· satı ve tertibati havidir. nan apa ıs 1 a a ın • 35720 36603 14857 34780 ° unur. 

nin başka bir yerde boğul· pek bedbindir. Kardinaller ~~----""""'...,........_.._ ........................ ...._ ............ 
l &adan yakalanmıı ve Adli· d " Radostakı· 30425 37648 4688 25503 36084 10169 14564 32513 u tan sonra ce1edinin de- ve kilise mahafilinde söylen· 
yeye teslim edilmiıtir. re kenarına getirilerek ıaz· M 1 diğine göre Papa ölür ise 20.000 liralık mükafat 14199 27742 31479 23118 
Takdire Layık lığa atıldığı tahmin edilmiı, anevra ar Konklavın lta)yadan başka 13518 1148 27881 33609 n-657 893 7717 26250 

bu noktadan tetkikler yapıl· Radoı 13 (Radyo) - Ra- bir yerde toplanması ve ltal- 16305 18508 6503 38295 15083 16210 8268 8211 
Belediyemizin merkez ko· mıı, fakat civarda birçok doı dağlarında bir ~aftadan- yan olmıyan bir papa nasbo- 39821 31827 36352 17648 13804 24542 37980 4235 

landa çahıan 16 sayılı zabı- karııık izler görüldüğü için beri manevra yapan ltalyan lunması lazım gelebilecektir 20011 18153 9290 14580 5377 30093 27165 39886 

=-~=l~dZ:ı,~~m;.:,~~ ~=~- ~·:~k:~ =~~::m:~~:. ·~::.~ ! ~~~•etleri geriye döamüıler- !~:::.:~:a~iı:. papadan bah: 1 """"°"----:-----:-:"'• 
draıtında halka ,a.terdiği .................... a ................ , ............................................. Halkın Sesı hakkın sesıdır 
teıbilit .bilha ... çalııkanlı~ı ister Gül İster Agv la - Baştarafı 1 incide -
memaaaıyetle görülmektedır. Yalnız lzmirin sıcak ve serin günlerinin pek proğramı 
Bu çalııkan memurumuzu - Baştarafı 1 inci Sahıfede - olmadığından ansızın ağustos sonlarında batta eyltllde tem· 
takdir ederiz. gönlüDÜ abr. muz ortalarında da görülmiyen sıcaklar yapabileceğinden 

• •• - lıte ben de öyle yaptım. fuarda lzmir akın yapacak y&zbinlerce inıanı böyle glnler-
7 iDC İ tı i) - Teıekkür ederim.· de bir saat bile buzsuz bırakmak caiz olmiyacatındaa tim· 

t Ertemi gGn bayan koyumcuya koıar, akıam kocasının getirdiği yüzüğü uzatır. diden lazım gelen tedbirleri almak icabeder. Banan içia 
kongresi - Şuna bir baksanız a. Akşam kocam hediye etti. gerek lzmirin o zamanki kalabalığına yetecek kadar faı~• 

ı.tanbal 12 (Huıusi)- Bi- - Bayan kıç yıldır evliıiniz ? buz imal etmek ve gerek buz satıı ve ahıını kolaylaıtır· 
riaci teırinia on yediıinde - On sekiz. mak için ıahş yerlerini çoğaltmak işini ihmal etmemek ge· 
yedinci tıp konrreıi Anka- - Öyle ise bakmağa hacet yok tamamile sahtedir. rektir. Bugünden bu itin arkasından koımalayız. 

Gel ıen de okuyucum ıu kuyumcunun mtinasibetsiz cevabına : na4a -topluacak ve kongre-

r...!~al, lımir ~oktorları iSTER GUL iSTER AGLA HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

E 
1: 
il 

t 


