
• 

NCU YIL No. 34:84 

Çarşamba 

a -
H 

______ ., 
ahlb, NetrlJat Amiri •• 

Baımallarrlrl 

fSıRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokağmda 
(Halkm Sut) Matbauıacla 

17 AGUST03 938 
TELEFON 3503 

PlATI ( 100 ) Para 
bone bedeli: Seneliği (1) lira 

Baılhmttu 

Geçmlyea 1an rert veri•mu 
r-----------------.. ·----------~-----------~~~---~~--~--------~----------------~------------~--~----~---------~ 

anğını körüklemek 
KıSA VE AÇIK 

olar da Birbirlerinin Gözle
rini Oymak istemeseler ••• 

, Bütün Avrupa matbuatı, Avrupanın birçok yerlerinde, 
llhassa ispanyada ve nihayet Uzak Şarkta birbirile çarpı· 
n insanların ve meofeatlerio ortada mevcud olmıyan hüs

Üniyetten dolayı bir türlü anlaşma ve uzlaşma yoluna gir
.. enıesine mukabil Balkanlarda muktedir ba11ş aşıkı ve 
llssüniyet sahibi Şeflerin himmet ve gayreti ile bütün dün· 
~•un imrendiği tam bir itilaf hasıl olduğunu yaza yaza 
•tiremiyorlar. 

ıcın 
' 

• • Almanlar neler yapıyor? 

Bu balkan anlaşmasından pek çok memnun olması lazım 
elen bazı devletlere mensup gazeteler de vaktile dünyanın 
eaat ve ihtilal lraynağı olan balkanlarda bugünkü idare 
eflerinin zeki ve dehası sayesinde Avrupa diplomat ve 
•iikumet ricaline idare ve siyaset dersi verdiklerini itiraf 
tl111.ekten çekinmiyorlar .. 

Bize göre Avrupa rical ve diplomatlarından da zeka ve 
~raset eksik değildir, onlarda eksik olan, batta hiç mevcut 
,ıniyan bir şey varsa o da hüsnüoiyettir. Çünki onlar bir
ltleri ile anlaşmağa çalışırlarken birbirlerinin gözleri o i 
>Ynıağa bakıyorlar ... 

Alman manevraliırı deriam ediyor 
Manevrayı bizzat Bitler idare etmektedir 

lüzumlu işçilerin seferber 
edilmesi hakkında mareşal 
Gö iogin verdiği emrin de 
infazı devam eylemektedir. 

ingiliz 
SIRRI SANLI 

kralı Amerikaya 
gidecek 

L'lııdra 17 ( Rıdyo) - ÖoülDüıdekı sene başında kral"ve~ 
ıt•liçe Kıaadaya ve or•daa•da VaşingtonuJziyaret ed;~ 
~rdir. Kral Ruzveltin misafiri olacaklardır. 

İki vapur d8b8 

Paris, J 6 ( R ad y o) -
Berlinden bildirildiğine gö · 

re sonbahar Alman manev
raları dün B. Hitlerin huzu
riyJe başlamışbr. Bu manev• 
ralar hususi bir mıntakaya 
münhasır değildir. 

Manevralar için seferber 
edilen ihtiyat kuvvetıe,i bir 
miJyoo kadar tahmin edile
bılir. Silah altına davetler 
12 haftalık bir ordu üzerıne 
tevzi edilmiştir. 

Bu taJimler esnasında 19 
Tem muz 938 tarihli emirna
me hükümleri ilk defa ola
rak tatbik adiliyor. Bu emir
name sulh h;,lin ie de kıt'a

ların iaşesi ve tahşidi için --
Doğu 
Manevraları 
Mareşahmız Maiyetile 

Do: rsime Gitti Manevra 
Perşembe Günü 

alıyo1'uz ___ \, t 
Ankara 17 (Hususi) - Hü- t 

kiımetimiz yaş meyve] ibra· \ 

Gölcükte istirahatte bulu· 
ilan adliye vekilimiz cumar
leaj günü İzmire gelerek fu • 
''•n açılış töreninde buluna· 
taktır. 

cahnı kolaylaştırmak için iki 
~ür satın almağa karar 
vermiıtir. _ .......... _,..,.__ 

Konsolosla
rımız 

Ankara 16 (Husuai)-An· 
takya konsolosa 8. Celal 
Kudüse, İskenderun konso
losu 8. Fethi Antakya, Ha-
riciye Vekaleti memurların· 
danlB. Ahmet İskenderuna, 
Filibe konsolosu B. Cahid 
merkeze ve Kudüs konsolosu 
B. Fevzi de Filibeye nakil 
ve tayin edilmişlerdir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Melekmiş!? 

lstanbul, 16 ( Hususi ) -
Büyük Erkanıharbiye reisi
miz Mareşal Fevzi Çakmak, 
Erkinıharbiye heyeti ile bu
gün doğu manevrelarını ta· 
kip etmek üzere Dersim 
mıotakasına hareket etmiş· 
lerdir. 

Manevra sahasında bütün 
hazarlıklar ikmal olunmuştur. 
18 Ağustos Perşembe günü 
sabahı şefakla birlikte hare
kat başhyacakb. 

iki çift yazlık iskarpinle üç ipekli rop yaptıran karısı bir sosyeteden döndüğü zaman 
'İıam kocasına çıkışır : 

- Benim gibi bir kadının eşi acaba dünyaya gelmiş mi ? 
Alt tarafının mutlik bir marazaya dayanacağıaı hisseden koca derhal tasdik eder : 

elzem olan vasıtaların ınüsa· ı recesini takdire vesile ola· 
deresi hakkını bükfıcnete caktır. 

vermektedir. Alman yanın gar hındaki 
Bu sene manevralar mün· ist ıbkamların yapılması için 

hasıran kıt'alarıa teknik ha-
zırlığına hizmet edecek ve 
bunlara umumi bir şema ve
rilmiyecektir. Fakat manev
ralar motörlü unsurların bi · 
mayesi altında hızlı bir ha· 
reket teşebbüsünün tesir de· 

---••---m-
Başvekilimiz 
Fuarı Açacak 

lstanbul, 17 ( Hususi ) -
Başvekilimiz Celal Bayarla 
lktisad Vekili Şekir Kcşebir 
Perşembe günü şehrimizden 
lzmire hareket edecek le: dir. 
Fuarı bizzat Başvekilimiz 

açacaktır. ----.. ··---
Nahas Paşa 
c~nevrede 

Cenevre, 16 (Radyo) -
Vefd partisi lideri Nahas 
paşa, bugün lskenderiden 
buraya gelmiştir. 

Nahas paşa, burada bir 

Cihan vaziyetit B. Fevzi Akkor 
h kk d • Bolvadin kaymaka ını. lz-

8 ID 8 IZ8 • mir eski emniyet müdürü B· 

h .t Verecek Fevzi Akkor bir ay mezuni· a yetle şehrimize gelmiştir 

Londr, 16 (Radyo) - Baş· 

vekil Çemberlayn, ya•ın ha
riciye nazırı Lord Halifaksı 

kabul edecek ve cihan va
ziyeti hakkında. kendi ıinden 
izahat alacaktır. - _ .,. ___ _ 
Paralar Gitti 

Fuarda Sıvaslı Necmeddin, 
sıvacılık ta çalışırken cebin· 
den 150 lirasının ç lındığını 
zabıtaya şıkiyet etmiştir . 

•••• .. •••llUID•• ...... 

Fuar cennetin
de bir melek ••• 

Yazan: A. F. Tuğıeven 
Fuarda başlayan, fuarda 

canlanan fuarda çok cazip 
ve hissi bir surette nihayet 
bulan, daha doğrusu sona 
ererken yeni bir bayat do· 
ğuran bu sevimli ve baştan 
başa heyecan ve merak ve
rici büyük hikayeyi Jezet ve 
zevkle okuyacaksınız. Bu 
orijinal ve bayat ve fuardan 
alınan maceranın neşrine 20 
ağustosta başlıyoruz. 

--~am~~_.. ..... .-.. ..-..... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDJR .... 
Kumar ve çocuklar 

Dün bir evin kapısı~ önünde merdivenin en üst basama· 
ğmda birkaç çocuğun toplanarak telaşla etrafa bakındıkla· 
rmı gördük, biraz dikkat edince bu çocukların ellerindeki 
eski ve kirli iskambil kağıtları ile kumar oynadıklannı an· 
ladık. Bu manzara karşısında bu tecrübesiz çocukların he· 
men sokak ortasında denecek derecede bu kumar ihtirasına 
düşmelerinin mes'uliyetini yükletecek omuzlar ararken şura-
da burada bazı ana ve babaların bir gece evvel poker 
masasında sabahladıklarını büyük bir iftiharla anlattıklarını 
hatırladık. 

Şimdi kitaplarını ve belki de ikmale kalmış derslerini 
düşünecek y~rde kapı önlerinde kumar.. belyesinin verdiği 
ihtirasiJe başka bit şey düşüşünmiyen bu zavalbların istik-
bali ile bu saçma övünüşler arasında bir hayli .,münasebet 
bulduk. 

Uzun ve acı makalelere mevzu olabilecek bu manzarayı 
biz yalnız kumarbaz ana ve babalarının gözleri önüne koy· 
makla iktifa ediyoruz, artık diğer çirkin ve iğrenç netice· 
]erini bu gibi ana ve! babalar düşünsünler ... 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
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p ~DNYADA 
~ N~L~YOR? 

iı Bir BeJ: diye Meclisi 1
. 

aHavada İçtima Yaptı 
ili Danimarkanın Alburg şeh-

1 ~i belediye meclisi geçen 
•S: gün ha•ada bir celse aktet· 
1 biıtir. Bu içtima şehrin ya
ı• :ıaında bir hava istasyonu 
ı~ kurulmasının açıhş resmi mü-

~--asebetile yapılmışhr. Bele
diye reisi ile bütün meclis 

•• ~izaları büyük bir tayya.reye 
: 1 1girerek havalanmışlar ve bir 

ıfDÜddet şehrin içinde dolaş
. tıktan sonra müzakerelerine 

1 1paşlamışlardır. 
•• d *** 
le 
ıi 5H Saat l\lezarda Ya-
c: 1 şıyan Adanı 
t lngilizin biri 300 logiliz 
ı irasına bir hafta müddetle 
ı ~römülü kalacağını iddia 
fi (derek, kazdırılan bir meza
'I ü'a girmiş. iFakat ancak 56 
~ JHt dayanabilmiş, ve sıcağı 

u'ahane ederek bulunduğu 
ı :: ıerden çıkmıştır. 

' * * • 
Amerikada içki 

~ Kaçakçılığı 
• Amerikada içki yasağı 

)'alktıktan sönra artık kaçak
~ılık da kalmadı sanılıyordu. 
.; akat buğünlerde görülmek
i :e olan ve yüz on suçlusu 
~ulunan büyük bir kaçakçı-
11ık davası bu kanaatin yan

i ış olduğunu ortaya çıkar· 
ı nışhr. Muhakeme edilenler 

ırasında birkaç polisle alta 
1 rergi memuru bulunmaktadır. 
J l (açakçıların idhal ettikleri 
1 içkinin gümrük resmi 20 

Hnilyon dolan bulmaktadır. 
&abıtanın yaptığı tahkikata 
ı [Öre Nevyorkta münhasıran 
~açak içkileri satan onbeş 
ı>üyük mağaza çahşmaktadır. 
al ••• 

~Lindberg 
1' Gazetecilerle 
' 11 Barıştı ! 

Fransız gazeteleri meşhur 
:ayyareci Lindbergin gazete

r!ler ile barıştığını yazıyorlar. 
Tayyareci geçenlerde Nor
nandiya sahilinden f ngilte
hye hareket etmek üzere 
ııayyaresını havalandırmıştı. 
1 Jiraz sonra motöründe his
Bettiği bir intizamsızlık üze
e·ine Havr'a inmeğe mecbur 
ıı'lmuştu. 

1 Lindberg'in karaya indiği 

1ıaaberi bir saniyede bütün 
.;ebre yayılmış ve yirmiden 

11azla gazeteci bir anda tay
r'•recinin etrafını sarmışlar,,.,. 
11 Lindberg bu defa~gazete-
11:ileri gülerek karşılamış ve 

1uııatbuat mümessiJJerine mu-
ıabbet ve hürmeti olduğunu 

ı •e şimdi sabah gazeteleri 
~kuduğunu söylemiştir. 
1 • 

lneiliz 
ıc-nıiryollarında İşçiler 1 ~c Ve Yevmiyeleri 

r lngiliz demiryolları idare
alnde 580,766 kişi çahşmak
eıd1r. Bunlardan 558,033 'ü 
rrkek ve 22,733 ü kadındır. 
)cret alan _ ~şçilerin ücret 
uktarı vasatisi haftada 4 

l l ~ilin ve 9 pe-

Dinleyicilerin 
likri sorulmalı 
Bir gazetede okudum. 
Nevyork radyosu bir ay 

içinde meşhur bir şarkıyı 

yedi kere çaldırtmış. 
Nevyorkta radyo dinleyi

cileri dehşetli şikayet edir 
yorlarmış : 

- Ayni şarkı bir ay için
de, ayni radyo istasyonunda 
yedi kere çalınır mı? Radyo 
proğramlarında daha ziyade 
tenevvü isteriz ... diyorlarmış .. 

Bunun üzerine radyo is
tasyonları halkın pek hoş
lanmadıkları şarkıları şarkı
ları bir kereden fazla çal
mamağa karar vermişler ... 
Aklıma bizim Istanbul 

radyosu geldi. Kendi kendi
me: 

- Istanbul radyosnun ku
lağın çınlasın... dedim ... 

Amerikada radyo idarele
ri her ay radyo dinleyicilere 
birer tomar halinde bir ta· 
kım radyo programları gön 
derirler. 

Bu tomarın içinde radyo 
dinleyicileri en ziyade be
ğendikleri programlara rey
lerini verirler. 

Radyo idareleri, dinleyici
lere dağıttığ"ı krogramları 
tekrar toplar. En ziyade be
ğenilen pragram gelecek ay 
tatbik edilir. 

Radyo idarelerinin dinle-

yicilere gönderdikleri prog · 
ramlarda neler yoktur. En 
beğenilen şarkılar, en sevi
len radyo koRedileri, en gü
zel söz söyliyenlerin konfe · 
raosları ve saire ve saire •• 

Dinleyici bütün bunları o
kur ve : "Gelecek ay şu 
şarkılan, şu radyo komedi
lerini dinlemek istiyorum ... ,. 
diyerek programların yanına; 
işaret koyar. Ameri~ada hiç 
bir radyo idaresi hazırladığı 
gayat münevvi progt'Bmlar 
hakkında bir çok kimselerin 
fikrini almadan, zevkine da
nışmadan bunları tatbike 
kalkışmaz. Istanbul radyosu 
bundan senelerce evvel yal
nız bir defa halk arasında 
bir anket !yapmıştı. Radyo 
dinl~yicilerinin :programlar 
hakkında, hangi şarkıları, 
hangi sesleri, hangi radyo 
komedilerini beğendiklerine 
dair fikirlerini almıştı. lstan
bul radyosu bu anketin ne
ticelerini o zaman gazete
lerde ilin etmişti. 

Bundan sonra radyomuzun 
programı yapılırken herhal
de dinleyicilerin izevkleri ve 
fikirleri ihmal edilmemelidir. 
Dinleyicilerin fikri alınmalı 
ve böylece programlar haz1r
lanmalıdır. 

Hikmet Feridun Es 
------------------------lllill ------------------------

Ses ihtizazları 
Fizik ve kimyada büyük hiz

metler ifa ediyor 
Ses artık yalnız işitilen ve ı karıştırılan alüminyüm her 

dinlenen bir şey değildir. kalıba sokulacak bir mahiyet 
Fizikte ve kimyada ve alel almaktadır. 
umum teknikte mühim bir Demir izabesinde kütler.in 
muavin vasıtası vazifesini içinde boşluk kalıp kalmadı -
görüyor. Lakin ilim ve tek- ğı gene bu kuvvetli sesle 
nik sahasında büyük inkılap tesbit edilmektedir. 
yapan bizim bildiğimiz ses Bu kuvvetli ses Röntgen 
değil, kulağınizın kavrıyama- şuaına da bir cihetten faik-
dığı, yani saniyede 20,000 tir. Çünkü en kalın lmadeni 
sayıdan fazla ihtizaz yapan tabakalara dahi nüfuz ede-
seslerdir. Hatta maruf Al· bilir. Katı ciıirel~?in elastiki 
man alimlerinden Gerhard evsafı da şimpi bu ses kuv-
Schmidt en modern cihazlar vetile tesbit edilmektedir. 
ile saniyede yarım milyon Kneeser isminde başka 
ihtizaz yapmak kabil oldu- bir Alman alimi kimyevi re-
ğunu ispat etmiştir. aksiyonun süıatini ses t kuv-

lşte böyle sesler ile kükürt, vetile ölçmeğe muvaffak ol-
kibritiyeti maiyetten tecrid muştur. Kulağımızın kavrıya· 
ediltuektedir. Uzvi mevaddı madığı derecede fazla ibti-
telviniyenin rengi değiştiril- zaz yapan seslerin istikbalde 
mektedir. Dekstrin zahkının daha ne inkilaplar yapacağı 
nişastası çıkarılmaktadır. malum değıldir. 
Hatta şeker kamışı yarılmak- Fakat bugün fizik müdek-
ta, meşbu mahluklar tebellür kikleri ve teknik erbabı iş-
ettirilmekte, mayiler kayına· lerini bu kuvvetli ses saye-
tılmaktadır. sinde kontrol ve teshil ede-

Top atıldığı zaman çıkan rek büyük istifadeler temin 
sesten 10,000 misli fazla ediyorlar. 

~:~;1~ti~~ ses istihsal etmek İlk Mürekeplİ 
İhtizazlarıo çokluğunda el- Kale mı· Kı· m 

de edilen bu kuvvet ile en 

kalın cam borular kırılmakta Yaptı ?. 
ve en ince cam safha, yahut 
tahta delinmektedir. Bu ses 
kuvvetile eritilen madenler-
deki küçük kabarcaklar izale 
edilmektedir. 

Bu ses kuvveti sis ve ha-
vadaki tozu [zemine derhal 
indirmektedir. Hamızı kibrit 
ile tıla edilmiş demiri ha
mızlardan mu haf aza edecek 
bir tabaka ile örmek kabil
dir. 

Gene ses sayesinde yüz de 
irmi be nisbetinde kurşun 

Biliyor musunuz ki müre
kepli kalem icadından dolayı 
ilk ihtira beratı (1709) r.. da 
verilmiştir. ilk mucid bir 
mühendistir ve icad ettiğı 

ği kalemden istifade edile
memiştir. Ondan sonra bir 
marangoz bir kalem icad 
etmiştir. Fakat esaslı olarak 
mürekkebli kalem icadı şe
refi Waterman'a aiddir. Bu 
zat, ihtira beratını (1808) de 
almıshr. 

Jooktorun ıaslhatlerıl 
Çocuklarılı Temizliği 

\ 1e (1ıdası 
Çocukların temizliğine, 

, ve gıdasına ve taze hava al
masına fçok dikkat etmek 
lazımdır. Burada bir de yan
lış telekkinin düzeltilmesini 
isterim. Yaz aylarında diş
leri geciken veya diş zamanı 
gelmiş çocukların dişleri 

çıkar çıkmaz anneler bunu 
görünce yaz sıcaklar1ndan 
husule gelen islahi: " Dişle

rindendir, tedavi edilirse iyi 
değildir., diye tedavisini ge· 
ciktirir. Sonrada acı netice
lerle karşılanılır. Yaz ishal
leri behemehal tedavi edil
melidir. Şayet çocuğunuz 

ishal olmuş ise ve doktora 
baktırmak derhal mümkün 
olamıyorsa bu ishale karşı 

yapacağınız tedavi şöyle ol
malıdır: 

Eğer anne sütü alan ço· 
cuh ishal olmuş ise bir gün 
çay vermeli. Çay açık ve az 
şekerli olmalı. Her iki saatte 
bir iki kahve fincanı veril
melidir. 

ikinci günü her üç saatta 
bir pirinç ~uyu vermeli. 

Üçüncü günü meme ver· 
meli. Eğer inek sütü ile bes
lenen çocuk ishal olmuş ise 
ilk günü çay, ikinci günü ve 
üçünü günü az şekerli pirinç 
suyu, dprdüncü gül!ünden 
itibaren de her pirinç suyu
na onar gram inek sütü ka -
tarak verilmelidir. 

Greta Garbo 
•• nun i!"Ozyaşı 

Holivut müzesinde küçük 
bir şişe ve S1k1 sıkı kapatıl
mış olan bu şişenin içinde 
bir damla su vard1r. Bu dam 
la, Gıeta Garbonun teessürlü 
bir zamanında akmış olan 
göz yaşıdır. Amerikalılar, 

mukaddes bir nesne gibi bu 
damlayı, bir şişe içinde mu· 
hafua ediyorlar. 

İngilterede k · -
•• tap sa ayıı 

lngilterede bir sene içinde 
16,678 Kİhp neşredilmiştir. 
Bunlardan 5268 i muhtelif 
tabıları ve eski kitapların 

yeniden baslularıdır., A80 i 
ecnebi dillerden tercüme, 
5310 u roman, 1345 i çocck
lara mahsus kitab, 1?86 sı 
terbiyevi eserler, 486 sa dini 
kitaplar, 281 i biyografi (hal 
tercümesi), 679 u şiir ve pi
yes, 673 ü siyasi eserlerdir. 
13 tane kibp ta pııl kolek
siyonculuğuna dairdir. 

- -~-.. -11!:!!!!1&-;4:7, 

Daktilo 
Aranıyor 
İyi tahsil görmüş gayet 

seri ve eski hurufatı iyi bil 
mesi şarttır 

Tali pi er her güp öğleden 

sonra Birinci] noterliğe mü 
racaat 

Göç 
DEVRİM Kitabevi sayın 

mü~terilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccühden dükanını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 

• Çakırca!ı 
Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma baıçavuıu B. Rıfkı 
Toksöı tarafından gönderilen iıabab 

1 bitarafhğımıza bioaeo. hiç değ ıtirme
den aynen naklediyoruz: 

-7-
--------------------------------~-----------

Şimdi mezkur bağın etrafı 
kamilen ve bir arşın kadar 
yıkılmış dıvar gibi toprak 
olduğundan bir kimse boyun
ca ayağa kalkarsa belinden 
yukarısı kuleden görünür ve 
kulenin içindeki şakiler de 
muttasıl ateş etmekte olduk
lar1ndan ben dayanamadım 
mülazım Mustafa ağaya ba
ğırdım, biraz belini İndir de
dimse de yüzbaşıya hitaben 
ve beni göstererek bak şe
hir çocuğu değilmi korkmuş 
ve yüzüode kan bile kalma
mış dedi. 

Ben süküt ettim ve isabet 
olmuş çünki bilahare içimde 
büyük bir hicran olacak 
idi. 

Bunlar tahminen kırk met
re kaJııır g·ittiklerini görüyoı
dum, bağ müdevver oldu
ğundan kavise vardıklarında 
mülazım Mustafa ağa elin
deki martin ile damm içeri
sine doğru bir silah atma
sile hemen akibiode damdan 
atılan bir kurşunla mülazımın 
yere düştüğünii gördüm ve 
yüzbaşı geriye dönerek ya
nıma geldi ve miilazım vu
ruldu dedi, öldü mü dedim, 
bilemem demesile1 ben he
men Koştum Mustafa ağayı 

kaldırdım, ne göreyim öl
müş. 

O mel'un kurşun muhte
rem şehidin sağ gozunun 
üıerinden girmiş, kafasının 
arkasından çıkm:ş ve beyni
ni dağıtmış, sarıldım yanak
larından öptüm, üzerini soy
dum bir luverver bir iftihar 
madalyası adedi hatırımda 
değil birkaç mecidiye para· 
sını alarak orman içine ya· 
tırdım. " 

O gün cuma olmak hase
bile namazdan evvel yetiş

tirmek için hemen şehiti 
muhteremi aşağıda Adagü
me karyesi muhtarına bir 
pusula yazarak bu zabitin 
mezarını caminizin kapusu 
yanına ve içeri tarafına bir 
hatıra olmak için kazılmasını 
ve defoedilmesini rica ettim 
ağaçtan bir sal gibi bir şey
ler yaparak şehidi gönder
diı:n. 

El 'an şehidin mezarı Ada
güme camisinin kapusu ya
nındadır . 

Gazetenizin 4 temmuz 938 

• tarih 3427 numaralı hatıraıı • 
zavallılar üç gündür aç suaaz 
oldukları ve firdası günü bi-

rinci mülazım Laz Mustafa 
ağa Qnbeş mevcudile bize 
yardıma geldi ve Mustafa 
ağa ile konuştuk köydeki 
kumandanlardan bahs açıl
dı. 

On üç darı bezdirmesile 
atmış fişek göndermişler. 

Bu kadar erzak ve cephane 
ile muhasaraya devam ediniz 
hücuma geçmeyiniz, sonra 
divanıharba veririz diyorlar 

diye anlatıyordum ansızın 
bir silah patladı, mel'un eı
kiyadan birinin attığı bu hain 

kurşun zavallı arkadafrmız 
Mustafa ağanın batından 
girdi beyni parçalandı biçare 

kucağıma düştü derhal Rıfkı 
çavuşu çağırdım mamluman 
üzerini yoklathrdım bir za-

bıt tutarak dört nefer .bir 
çavuşla binbaııların yaa gel
dikleri köye gönderdim bize 
erzak ve cephane göndrme
lerini çavuşa tenbih ettim 
gene aldırmamıılar ve zerre 
kadar tesir eseri gösterme
miıler. 

Üç gln evvel dama giren 
beş kiti imiı fakat bira ka
ranlıktan bilistifade kaçmıı 
olduğunu yazıyor. 

(Ark••• •ar) 
= ıo cwa 

Murat dağı kok 
kömürü 

Bu Kuru, tozsuz, kömiirll 
Ankarapalaa direktörl&iil 
ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit han No. 48 den alınız. 

Tonu 22 liradar. 
........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi haı~, ı 
ı !ıklar mnt~hass111 ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
: Her gün öğleden sonra : 
ı Telefon: 3315 ı .. ...................... .. 

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarıısı numara 43 
Kordeli, planya, rende, 

"delik, makap daire ma te· 
; ferrüat devren satılıktır. 

E!!!"3E! Q p JdL !"' 

.... ____ _ 

,· 

ASAGRISIM I? 
Ef7knti ak~indcn sonra gelen bas ağrıs1, !?ide 
b;,zuklu·;u ''Toxin" lcrin vücudunuzda cogald
ıgına isa~cttir. Bu tehlikdi ' T~xin.'' .Ieri ENO 

~ •· l\lEYV A TCZV,, iccıek det cdınız. ~NO 
~ !cı~z YC km'Ycl vericidır. ENO kanınızı tcmız.l<:r, 
~ vi:cuddaki zehirleri atar, bas ağrısı ve ka~ız.~ 

~~~ '-~ ö-1ünc geçer ENO :ıizc sı hhatınızı YC kuvn~umzı 
Ü!dC Ld~;. 

~ı1Af'KA YA DiKKAT EDiNiZ 
LA ARAY!NIZ 



( H.ıkıa Seıı ) 11 AGusros· 

Mizah 

Sayfası· 

Deyişlerim 
1G'i' -""t..._=:ıı;;.c:-:ını::c:ı.. _______ _ 

Yapraklar dökülüyor. 
Hayat sanki ölüyor. 
Yu ıen kıza bakın, 
Kırıhp bÜkülüyor. 

Gönlünde yerim var mı. 
Gönlün beni arar mı 
Kollarına düşersem, 
Sıkı sıkı sarar mı?. 

İçimde yerin çoktur. 
Senden başkası yoktur. 
Seni bir gün görmezsem, 
Oraya batan oktur. 

Sonbahar geldi işte. 
Kulaklarım kirişte. 
Kardeşin diyecekti. 
Guya bana enişte. -·· Neden 
Ağrıyor? 

f 

-
Eclip ve mütefekkir meb· 

uılarımızdan bay lbrahim 
Alieddin'ia son zamanlarda 
ku~akları ağır işitmeğe baş· 
Jadı. · 

- Komşul.Ouı.un kızı bayan ( ... . ) İl plajdan dö rı dü t ..... 

Konuşurken çok bağırmak 
lazım. 

sonra vücudunun nasıl bir zenci kızı vücuduna döodüğünü 
gördünüz mü? 

- Bunun için bir şey söylerrıeğe hakkımız yok. Birçok 
Yalda Hikmet Feruduna 

rast geldi. 
- Naaıluaız? dedi. 
Hikmet : 

genç kızların bu plajlarda şu zamanda. buluoması pek güç 
olan birer koca bulduklarını unutmamak lazımdır. 

- İyiyim üstat, diye ce
vap verdi, yalnız biraz bo · 
ğazım ağr1yor. 

~~rahim Alaeddin bey 
güldü: 

- Neden ağrıyor?.. Son 
günlerde benimle konuşma

dınız! 

Merak 

Boks Dersi 
Boks dersi alan, boks 

dersi verene sordu : 
- Daha kaç ders almam 

lazım? 
- Ağzuuzda kaç diş kal

dıysa o kadar ! 

Olabilir 
Bir doktor, bir doktora 

Dişçi erkek müşterisine, dedi : 
haber verdi : - Benim :esleğimde hiç 

- Kaynananız gelip bir bir kusurum yoktur, şimdiye 
dişini çıkarttı. ~ kadar kimse şikayet etme-

- ·????? miştir. 
- Ne düşündünüz? - Olabilir, kusurlarınız 
- ·Bana bilediği dişi mi bastalarıoızla birlikte gö-

ldiye 'merak ettim de... mülmüştür. 
ooooocooooooooooooooooooc:ıooooooooooocooooooooooooooooao 

tGüzel Gözler~ Müsabakası 

l 
ı • . 

. Sizin için 
Nişanlılar konuştular : 
- Bütün tanıdıklannııa; 

benim fevkalade güzel, fev· 
kalide zeki olduğumu söy
lüyormuşsunuz. 

- F eoa mı ediyerum? 
- Benim için değil, fakat 

sizin hesabınıza üzülüyorum. 
Geçende biri sizden bahse
derken, onun da ne olduğu
nu öğrendik ya)ancınm biri 
imiş, dedı de ... 

Nezaket 
Çirkinlikte bir eşi bulun· 

mıyan kadın söyledi : 
- Aşk mektubu almıyan 

kadın yokmuş, fakat ben biç 
almadım. 

Naziklikte bir eşi bulun
mayan er ket te söyledi : 

- Müteessir olmayınız ba
yan, postalarda hiç intizam 
yok ki ! 

Niçin? 
Bayan yüzüne, saçlarına 

losyon sürü) ordu. Hizmetçi 
gördü: 

- Bayan niçin o kadar 
faıla koku sürünüyorsunuz? 

- Sana ne! 
- Bana ne olur mu? Bay 

sızın süründüğünüz, koku 
yüzünden pişirdiğim güzel 
yemeklerin kokosunu alamı
yor. 

Sun'i 
Misafir erkek, ev sahibi 

kadının çiçeklerine baktı: 
- Ne güzel çiçekler, de 

di, renkleri sizin saçlarınızın 
yüıünüzün , dudaklaranızın 

rengine benziyor. 
Ev sahibi kadm da çiçek· 

lere baktı: 
- Öyle diyorsunuz amma 

bunların hepsi ıun'i çiçek! 
- Dedim ya, aynen sizin 

lVlaniler 
Tüfeğim burma burma, 
Kız yol üstünde durma, 
Ahr kaçarım seni 
Bana bebane bulma ... 

Yayla yolları taşlı, 
Gel beri sarı saçlı, 
Seni her gö rdüğümde 
Gözlerin neden yaşlı ? 

Türkülerim iyi mi? 
Daha söyliyeyim mi? 
işaret et sevgilim 
Yanına geleyim mi ? 

~·-
Bır Daha 

Sefere 
Hapisane müdürü tahliye 

edilen birine : 

- Affedersiniz, dedi. yan· 
hşla sizi bir hafta fazla ha
piste alakoymuşuz. 

Tahliye edilen bir an dü · 
şündü, gülümsedi : 

- Zarar yok bayım, bir 
daha stf er geldiğim zaman 
bir bafh eksik yatarım! 

- !!!!!! 

Hırsızın 
Cevabı 

Hırsız; oda oda dolaşıyor, 
yükte hafif, pahada ağır ne 
bulursa hepsini torbasına 
dolduruyor~u. Fakat birden 

biıe iş denişti. Bulüoduğu 
oda111n kapısı açıldı. Bir ta
banca namlusunu gördü : 

- Davranma! 
- Sen kimsin? 

- Ev sahibi, eve kork-
madan girdin ha ! 

~ 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
mar kanm fevkinde olduğu ve fiatları da ber mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
1 diğer marka bisikletlerimiz bulunduğunu ve her çeşid bi· 

siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

l 
Adres: Balcıhırda Arap hanı yanında No. 183 

HALiT SEYFEDDtN ÖZKILIÇ 

1

-:-- ,.,.,.,..,..---~. -- --- --

1 Ucuzluk böyle 
' Amerikada olduğu ka-
, dar Türkiyeoin her tara-

fında umumi rağbetini 
kazanmış olan başerat düş
manı 11 Fyosau,, ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 
küçük çocukları hiç rahat
sız etmeden kullanıldığı 

için her cins sinek ilaçla· 
rıodan üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
karlık yapar~k 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajlar1 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan arayınız. 

olur 

- Haydi ben korkmadım, 
diyelim, siz zengin bir adam 
olduğunuz halde bu yaz gü -
sayfiyeye gitmeyip şehirdeki 
evinizde oturmaktan utan- · 
madınız ha!. 

Zıngal 
1 . Fırınlanmış Kayınların 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke-
reste ticareta nesi 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbiıe
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Benim Değil 

- Bu gece hiç uyuyama· 
dım. 

- Uykuomu kaçmıştı ? 
Benim değil, pirelerin 

uykusu ka çmı~tı da! 

Nerede? 
Çocuk c;or~u: 

- Baba bc:n nerede doğ-
dum? 

- Istanbulda ! 
- Ya sen? 
- Konyada ! 
- Annem? 
- lzmirde ! 
Çocuk düşündü : 

, Yerli, Avrupa kontrplak, 

1 

kaplamalar çok ucuz 
sahhr 

-~- - -H!amEEEB ' 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaha111.1 
S!:8-:="Slill __ _ 

1 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

- Baba, biz üçümüz nere
de birbirimizi bulduk. ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu Son Günlerde 
Mu•Jlim sordu : 
- Romülüsü kim öldür

müştü? 

Talebe düşündü. 
- Ne düşünüyorsun? 

- Vallahi bay muallim, 
soıi günierı'e gazetelerde 
o kadar çok cinayet haber· 
leri çıkıyor, Ölen 'eri, öldü· 

-------Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

CikTenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 

Merkez depo: 
Zin.JllllZlllllllll-l~laJc:.:._1LLenleri efrik edeme2-J1-.1Z1nıı.-=...m:rmC1-De1ıue:L..O:ıo..-1 ----· 



f Ralba Sul, 17 A(iUSTOS 

v. u. Meclisi _[•)!IJ·l:Jh#i~· ___ s___ ooao;---------
Iİr katil 25 yıla ıToplantıya yarın ve öbir gün 

:/l:~~l~Dô:e?.e~~~ 1 y anğını körüklemek icin devb~me~ile,cetk ve ~lu akkt~am 
Jtinde Mirüvveti kaçırmıya J lr Ziya e Veri ece lr 

8~8feb~üa eden Mehmet oilu Paris (Radyo) - Londrada çıkan Mançester Gardiyan gazetesinin istihbaratına göre Eylülden itibaren vesaiti ı ve Cuma günleri toplanacak 
... rahım, mümanaatla karıı- Çekoılovakyada ihtilafı körüklemek maksadile Alman nasyonal sosyalistleri turist imiıler nakliye yirmi para ve yol ve meHisini bitirecektir. 
ı•11~ca Bn. MBr&vvetin Yali- gibi bir vaziyet takınarak Çekoslovakyaya akın ettikleri bildirilmektedir. parası sekiz lira alınacak. Bu akıam ıehir ıaziaoıa 
tlilieaı Fatmayı Cildirmlı, ken- Çekoslovakya hükümeti bu manevrayı anlamı• oldug-undan bu kabil yolcuların seyahat v·ı - 1 .• d mecliı izisı ıerefine bir zi· ..__. ... ı ayet umum mec 111, ün •İaiai ve eaiıteaini yarala- maksatlarını inceden inceye tetkike karar vermiştir. yafet verecektir. 
~t sabah saat onda vilayet sa-

11 ı. • ..ao.. )onunda vali 8. Fazla Gülecin Turistik yollar kanunu mu-
~ ~~~:n d::••nddınbebri daiır Italya, Piyade, Suvari Yedek Subaylerını reislig-inde fevkalade bir cibince 1 Eylülden itibare• 
a am e en u ava şehirde ve viliyetin yollana· 
41a1'9eticelenere_k suçlu 25yıl, 11 Silah Altına Aldı toplantı yaptığını dün yaz· da işliyen bütiln otobüılerle 
.,.tay Ye 21 gun hapse ve 600 s'ıla·h mıştık turistik yollar projesi Körfez vapur biletlerine ·yir· tlir -ın t · b Paris 17 (Radyo) - Italya hükümeti suvari ve piyade yedek subaylarını kimilen 
• a o m. .az.mınatına ma - d ile ruznamede bulunan muh· miıer para zammedilecektir . • lıı1.a d ı altına almıştır. Bu subaylar Ağustos nihayetine kadar kışlalarda staj görecekler ir . 
..,-- m e ı mııtır. telif meseleleri müzakereye Yol vergiıi milkelleflerinden 

iL At Yarışları Bir Fransız Vapuru Yandı başlamıştır. Toplanıya 31 ~e bir. ~efaya. mabıuı olmak 9 Yarıı ve ıslah encümeai- Ceb~lüttarık, 16 (A.A) - Dün akıam Cebellütarakın 50 kilometre kadar cenubunda bir üye iştirak etmiıtir. uzekrte ıkııer lıra fazla abna· 
r •i• sonbahar at yarııları 18 torpile çarpan Fransız Artva vapuru batmıştır. Geminin 14 kişiden mürekkep mürettebatı Umumi meclis, Perşembe ca ar. 

E k ••no .. --------• yliilde baıhyacak ve iki urtaralmıthr • 

• ı-!:u:;r~::ıe d:~:::~:i~u: lspanyada · ı Bir canavarlık 
, .... aebeninsenelik at yanıla- son vazıye 
ailn yapılacaktır. Bu suret- Madrid, 16 (Radyo) - Estramadora cephesinde kanlı muharebeler başlamıştır. Cum- ı .. 
• ... ba ıeneki sonbahat at hsan balta .·ıe karısının ko L. huriyetçiler, şiddetle mukavemet ederek düşmana zayiat vermekte devam edlemişlerdir. • 
a7anıları üç hafta dev•m Barselon, 16 (Radyo) - Fıankistler, Madrid cephesinde Valdo Kabalerus ile Erora Dol-
• r.t1ecektir. lunu kopardı 
iJ dtıki kasabalarını işgal etmişlerdir. 

lf Kalp Durması Barselon, 16 (Radyo) - Katalonyah Nazırlarla basklar reisi arasında çıkan ihtilaftan Bahkesir (Hususi)-Şaban- arkasından koımaia baıla· 
,. lktiıad Vekaleti İf biilgesi dolayı (Neğrin) kabinenin istifasını vermiştir. lar köyünden Aodullah oğlu mııtır. Giizleri kanlanan, 
~ mlfetliılerinden Bay Sami 00--..00 Ihsan ile 20 yatlaranda karısı kendisini: unutan llıua, çok 
Yorgancılar çarşısında Muı- Manisa büyük bir tehlike geçirdi A!şe g~ce yarısı kavga et- geçmeden Ayıeye yetiımiı 

f d kk mıılerdır. • anın ii inında oturur- Manisa 16 (Hususi) - Dün sabahleyin baıhyan lodos fırtınası şehri altüst etmittir. Fartı- K d k k ve baltayı kadının mabtelif 
_l'.lrea fen 1 k ı · k ı a ın, or muı, eyden • . • • . 
sq-: • 1 ge mış ve • P nanın ıiddetiaden birçok ağaçlar kopmuı ve elektrik santralının çatısı uçmuıtur. kaçmağa başlamııtır. Fakat yerlarıne ıadırmııtır. Balta, 
~..,mumdan vefat etmiıtir. Caddelerden giden halk güçlükle evlerine ve çatı altlarına zorlukla 11ğınabilmiılerdir. kocası 

0 
llrada telaıla eline kadının bir kolaaa kopar· 

~ Dikkatsızlığa Elektrik fabrikasında bir kiıi •ii'ır yaralaamııtır. geçirdiği bolla ile kanoının mııtır. 
mı; kurban Baba ile oğulunun marifeti .. i 

lstanbal 16 (Hususi) - Dün ıabaha karvı Beyoilunda bir cinayet iılenmiıtir. Beykozda Ja on Malla- Göklerimizin Kemer klprtlıüJ cıvarında 
llair kabveain m&ıteciri balu

ur•• B. Cemal bir kazaya 
ı .. lıarban gitmiıtir. Cemal dün 
.... bala kahvehaneyi açmıı, 
HJHlahara bir gra t&fengini 
~lnarcalarken kazaen ateş alan 
a ltlfeak keadiıiai yaralamıı ve 
k lhllrmiiıt&r. 

t Zehirlendi 
a Namazrihta lsmetpaıa ma· 
u Mlleıinde Çavdar sokağında 
L oturan ltiıtiin ameleslnden 
1 HaAa karııı 25 yaıında Na-
• lime, Karabiber zanniyle kib

• baılarını yimek suretiyle 
lezirleadijinden hastaneye 
.. lclırılmıı, tedavi altına a
hmııtı. 

Bir ölüm 
Karııyakanın Örnek köyü 

civannda bir adam ölü ola-
ı nk bulunmuıtur. Hüviyeti 

Ye ölüm sebebi belli değildir, 
tahkikine baılanmııtır. 

Ehli hayvan 
• • 

sergısı 
Eyltlj&n ilk gllall Bucadaki 

ıerıi evinde ehli hayvanat 
Hrriıi açılacak ve 6ç gtia 
.. vam edecektir. 

orsa idare He
etinin içtimaı 
Borta idare heyetin bugün 

içtima ederek üzüm ve incir 
piyaıalaraa açıhı g6nlerini 
teıltit edecektir. 

oturan Rizeli Mehmet Sabahleyin erken itine giderken kayınpederi ile kayınbiraderı Meh- rına Boykot Emniyeti 
medin Ciailae geçerek kar111nı terketmesini ıöylemiıler ve mehmet de kabul etmemiıtir. 
Bundan hiddetlenen baba ve oğlu damatlarını bıçakla ağar ıurette yaralamıılardı. Londra 16 ( Radyo ) - - Zaferi tarihe bir rlJre 

J f' . gibi peıiade •lrlklememai 
" •poa 1e arethanuı 6nilnde b'I . I 'fü k 'il t' 

P d M •· d f K • ·r 1 d b Ü - • 1 • mı .. o an r m• e •• o. rai a u a aa omısyonu op an 1 ag ~D numayış yapı mışhr. nun biricik bilyük Amili olaa 
Prai, 16 (Radyo) - .. Devleti müdafaa yüksek konseyi" bu sabah saat 11 de Başveki· Dun Ayparkta aktolunan çelik kanatlmruı gllgetiDi 

let saranında Baıvekil 8. Hodzanın riyaseti altında toplanmııtır. Milli Mildafaa kanununun mıtiagdea ıonra, Japon mal- başı ucunda g6rmedea nasıl 
12 inci maddesine dayanarak kurulmuı olan bu teıekkül bir nevi hükumet komisyonudur. larına karıı boykot ilin edil- vicdanını rahat ettirebilir •• 
Salahiyeti de istiıaridir. Aıkeri bakımdan verilecek mtibim kararlar nazarlar meclisinin mesi takarrür eylemiştir. huzurunu tam sayab .• ı 

1 b - •• • - Yurd içın a '.. Dlıc:r v~ toplanmıı, uzun müzakerelerden ıonra, Çiai tamamen iıgal edebilmek üzere devam ı ir 
1 1 • L• db yurdu kurtardıkt•n ıo ra salahiyeti dahilinde kalmaktadır. Fakat ytiktek konteyin karaılarana karı• nazar ar mec isı ID erg yaıayanlar, ancak Ye ancak 

veto hakkını kullanmazsa bunlar derhal tatbik edilebilir. Türk göklerindeki T&rk ka· 

Çin cetelerinin b k Moskovada n•tlarının, kendilerini• :ıa-as ı n ı Moskova, 17 ( Radyo ) _ ferle kazandıklar1 kıymetleri 
Rus tayyare manevralarında muhafaza ve mlldafaa etm.-, 

Japonlar devamlı bir barba karar verdi 
Loadra, 16 (Radyo) - Royter Ajansı haber veriyor : 
Çin çeteleri, (Ciyaçeo) yu basmıtlar ve Japonlarla kanlı çarpıtmalarda bulunmuşlardır. 

(Çintao) da Çinlilerden mürekkep bir çete, Japon mevzilerini basmış ve Japon askerlerin
den üç yüz kiti telef ettikten sonra kıçmıılardır. 

Tokyo, 16 (Radyo) - Japon kabinesi burün Baıvekil pren (Konoye) nin riyasetinde 
harbe tevessül edilmesini kararlaıhrmııtır. 

Kabine, Hankoyun işgalinden sonra milli bir Çin hükümetinin tesisini tensip eylemiıtir. 
.................. ..a ............................................................ .. 

ister Gül ister Ağla 

hazar bulunmak üzere meş· ie hazır ve kadir oldataaa 
inanabildikleri gla banra 

bur tayyareci Lindberg bu· kavuıabileceklerdir • 
gün buraya refikHile beraber _ Zaferi lıakketmit olda· 

1 

gelmiştir. ğumuzu isbat edebilmek içia 
___ .... _ birınd planda yapmamız il· 

Anasını Bog"' an zımgelen bir ıey Yar: G&k· 
!erimizin emniyetini kurmak. 

Meğer Oıı Sene Evvel ~Üpheli bir 
Bir Adamı Daha ~ 

Öldürmüş ölüm 
Aaaıı Nazikeyi 105 lira Kahramanlar maballeıincle 

parHına tamaen boian Çin· Emin bey meyclamada 16 
- Battarafı 1 inci Sahıfede - gene Seyfeddin hakkında numaralı evde oturan Mtımla 

- Ôyle karacıiım, sea hakikaten eı•iz ve kusursuz yaratalmiı bir insansın. tahkikat dün de devam et· kar1ıı Ayıe, lzmir Memleket 
Burnundan fort fort öten bayan baiırar ; miıtir. Katil Sevfiddia ifa· h19tahaneaine milracaatla ı•· 

~ be olduğunu ye rabmiadeki 
- insan mı dedin insan mı? deainde ben anamı Cildllrme· çocuiun Cildüiln& bildir· 
Biraz ıaıahyan koco sesini yavaılatır : dim yalaız tekme vurup pa-

miıtir. 
- Ne diyeyim cicim ? Şeytan11n değemeğe dilim vararmı ki!... rasını ahp kaçtım annemi Çocuk, doktarlar tarafıa· 
- Vay bir de o lafımı ağzına aldın ? belki baıkası öldürmüştür. dan abnmıı, kadının bayab 
- Hani canım söz geliıi diyorum. Demektedir. kurtaralmıısa da çocapa, 
- Melek demeğe dilin varmıyor mu ? Ben baza meleğim, anladınmı melek. Seyfiddin on sene evvel ilaçla öldürülmilı olmasındaa 
- Doğru... Hamdi ;ıminde birisinide ıüphe edilmektedir. Çocata• 
- Nesi doğru ? öldürmüı ve cezasını da çek- cesedi, bu ıuphe ll:ıerine lı· 
- Hani melek dedin de. tiği anlaşılmıştır. Tahkikat tanbulda adli tıp iıleri mi· 
- Ôyle ya, ben senin anladığın ve bildiğin kadınlardan olsaydım, koca yazı iki çift devam etmektedir. essesesine gönderilmiıtir. 

pıpuç ve üç rop yapmakla geçirmez alem gibi sekiz on çift kostim yapardım. aooo~oaaaaaac1D001nN1D• 

Bir tayyare - Hakbsı:a, burası benim aklıma gelmemiıti. lzmir Vilayeti Muhasebei 
- Sea benim gibisini bulmuşsun da bunayorsun. 

düştü - Pek niyetim yok amma peki senin dediğin gibi olsun. Hususiye Müdürlüg"' ünden : 
Nihayet teblikeDiD önü alınır. k b · ı 

Nevyork, 17 (Radyo ) - Şehir ve bavalisinde muayyen tarifeli olara oto Ilı ıı e· 
Son de ey okuyucum, koca yazı üç takım ipekli elbise ve iki çift iskarpinle geçirdiğin· O bl 

Saadiyeıo kltfezinde bir ten Otobüs sahiplerinin ve ıirket halinde çabıaa to ı den kendisini melek sınıfında gören bu bayanın ıu haline : 1 • •-
ta,,are diifm&ı Ye içinde sahiplerinin ve şirket halinde çahıan Otobllı erin ııraet 
la.ı-aa iki zabit kömllr ol· müdürleriainl24 saatlzarfıada Muhasebei Huıaıiye Mildir· 
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