
Filistin meselesinde ltalyan parmağı mı ? var ... 
KISA VE AÇIK 

Milli birliğin en büyük kuv
vet olduğu bir zamanda •.• 
A•rupa matbuabnda her hükumet ve miUetin her ıeyden 

6nce barııını kurtarmak için büyük bir arzu gösterildiği 
halde bu hususta en iyi harp ıilihları hazırlanmaktan başka 
çare de olmadığını ilive edip duruyor. Bu yeni bir çar~, 
yem ... tlltilnce, yeni bir "hazır ol,, kumandası değildir, 
çok Hlıidir ve akla baıında, uzağı gören her hü:ıumet 
adamı, ba çare ve tedbirlerin milletlere ne kadar bah•lı 
oturduğuna bildiği halde bu hastalığın çok fiyatla ilacını 
tedarik etmekten baıka birıey yapmamııtır, yapamamııhr. 
Alman ordusunun ıon silihlaamaaından ve ıon nümayiıle· 
rinden bahseden Pariı gazeteleri diyorlar ki: "Almanların 

• 

• 

• 

Nafia Vekili 
Geliyor 

Su Şi r ket i ııin Satın 
Alınınası İş ni ''f etkik 

Edecekti r 

bu milthiı bir ıurette yaptıklara hazırlanmadan zerre kadar 
hayrete düımemeliyiz. Yalnız bu hazırlıklarını gözümüze 
Hkar fibi takındıkları tavırdan lizım gelen dersi almalıyız. 
Ba huıaıta alınacak dersi daha açık bir ıekilde izah eden 
(La Repilblik) razete1i de "Fransızlar uyuyorlar, etraflarını 
saran tehlikeyi sezmek istemiyerek el'an parti, rejim, icti
hat miln~kaıalara ile birbirlerini o gözle. ini oymeğe çalışı · 
yorlar." Dedikten ıonra milli birl ı ğin de bugün her zaman· 
dan fazla bilyük bir kuvvet olduiunu unutmamak lizım 
reltliiini hatırlatmaktadır. 

lstaobul 23 ( Huıuı ı ) -
Nafia Vekili Ali Çetin Kaya 

Hataydaki intihabat hazırlıkları büyük bir hararet ve heyecanla devam etmektedir . .. Kıli · bu hafta içinde lzmire gele· 
ıemiz Hataya ilk giren kah rama n ordumuzun şanlı kumaı:ıdanı ve arkadaşlarını çok~luy· cektir. lzmir 10 ıirketinia 

SIRRI SANLI 
metli bir hatıra olarak tesbit etmektedir. Kıliş~de kahramanları kabul eden Fransız beye· sahn alınması itini tetkik 
ti de bulunmaktadır. ı edecektir. 

Filistin işinde ltalyan parma· 
ğı mı var? •• 

Filistine 3000 gönüllü geçti 

• • 

FiLiSTiN ARAP ÖNDERLERIJBIR MITINGDEi -

Paria 22 ( Radyo ) - ı ıiddetli bir liıanla tenkid 
Kahirede çıkan l1rael ga · etmektedir. 
ıeteıi lagiliılerin aldaldarı Kahire 22 (Radyo) - ln-
ber türl6 tedbirlere raimen gilizlerin, Filistinde aldıkları 
Filiıtindeki tetbiı hareketle· ıiddetli tedbirler bir muka-
ıinin ~hl•• ıeçilmemeıine bele olmak Ozere, Irakla 
sebeb ltalyaaıa orada bir maverai şeriadan Filiıtine üç 
çok ıahıiyetleri ve Arap bin g&nilllil geçmiıtir. 
ileri ıelenleriai elde etmek Muhtelif Arap memleket-
için gizliden gizliye çahıa· lerinden bu hafta on bin In-
cajıaı ye bu huıuıta pek sriliz liraıı iane toplanmıı ve 
çok para da dökt0ğ6rü iddia Filistin Arap komitesine gön· 
etmektedir. derilmiıtir. 

Gane ayni gazete bu ve· Araplar, on bft bin kiıilik 

Hataydaki Kardeşimin Zafer- \ 
den Sonraki ikinci Mektubu[!] 

Dinle aziz kardeşim, dinle ki sevincimi 
Sına ben açıyorum bugün mes'ud içimi! 
Kurtuluıun zevkini d ~lfOFU'D kanımda( 
Haaretini çektiğim Tllrk erleri yanımda . 

Dolduruı:ıca yıldızı gtlldü çehre si ayın 
Kurtuluı hakkı idi artık cennet H&tayın. 
Kalktı zulüm, esaret, iıkence denen pürüz 
Ne dipçik darbesi var, ne bir ha_k~a tecaviz .. 

Ben mes'udum, yuvam şen, Hatay gurur içinde 
Zulmette kalan ruhlar bugün bir nur içinde. 
Geçti artık gözyaıı döktüğümüz zamanlar 
Biz hürüz, içimizde "Kemaliıt,, kahramanlar!. 

Hatay, minnet sunuyor bugübü yaratana 
Selim büyüklerime, selim ana vatana .. 

ISMAIL ÖZLER 

[!] Birinci mektup Haziranın 2 inci günü (Halkın Sesi) 
nde çıkmııta. 

(Halkın Sesi) Hatayın acı günle de ateşin t iirlerile milli 
davamızı gazetemizde çok kud.!etli bir surette müdafaa eden 
genç ıairlerimizden 11 lsmail Ozler., in "Atatürk'ün Hatay 
Zaferi., serlevhası altında yakında çıkaracağı vatani eserini 
aziz okuyucularımı:r.a ıimdiden tavsiye ederiz . 

• 
Başvekil Izmirlilerin tazimle-

rini Atatürk'e arzetti .... 
c~Ial Bayar gazetecilere beyanatta b4ılundu 

Istanbul, 22 (Hususi) - Atatürke aı ze(mek üzere 
Başvekil merasimle karşılan· dogrucJ saraya gitti. 
dı. lzmirhlerin ti;(imlerini lstanbul, 22 (Hususi) -
~~- · Baıvekil bay Celil Bayar 
haklarını sonuna kadar mü· lzmir seyahati etrafında ga· 

ıile ltalyanın bu hareketini lmuazıam bir ordu tetkil ve ı 
dafaa etmeğe karar vermiı· zetecilere şu beyanatta bu· 
lerdir. lunmuıtur : 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Yaz Mevsiminin Cilvelerinden ••• 

Bayan yazın iptidaıında birçok genç kızları takliden çoraplarını farlattığı zaman ağır 
baıh Bay biraz ıinirlenmiıti. Fakat yaz mevsimi, sıcakları baki kalmak şartila, biraz iler· 
leyipde Fuar için Bayana yeni ve bir hayli pahalı ipek çorap lizım gt:lince Bay eaki hid • 
delini unutarak eıine ıordu : 

- Hani kadınlar artık çorap giymiyeceklerdi ? 
- Hani Hn kadınların çorapıız gezmelerine taraftar değilcf in ? 
Aiar bqlahkla corapıızhia alehtar, fakat fazla masraf karıısanda da gene çorapsızhğa 

taraf gGrlleD bu meHim ve moda cilvelerine bak da ey okuyucu insanların bu haline : 

iSTER GULISTER !GL! 

"lzmirden memnuniyet ha-
vası içerisinde memnuniyetle 
ayrıldım .. Bu defa halkı da
ha büyük huzur ve faaliyet 
içerisinde gördüm. Her keı· 
ten halden emniyet ve iı· 
tikbale emniyet gösteren ce· 
vaplar aldım. Mevcut hava, 
bundan evvelki seyahatle· 
rimde ğördüklerimle ölçüle · 
miyecek kadar büyük bir 
sevinç yaratmaktadar. Sevin
cim, bana verilen malumatın 
ve realitelerin müıbet neti
cesidir. 

Fransız İş Nazırı Ne için 
istifa Etti?. 

B. DALADIYE 
Paris 22 (A.A)- Başvekil 

B. Daladiey nafia nazm R. 
Frosar ile iş nazm 8. Ra

madiyeyi kabul etmiftir. Ba 
iki nazır baıvekile htifala· 
rini vermiıtir. 

Pariı, 22 (A.A) - B. Ra· 
madiye ile yalrın alikaıı bu· 
lunan mahfellerde ıöyleadi • 
ğine göre B. Ramadienin 
istifasının sebebi baıvekil 

B. Daladienin dtln akıam 
radyoda ıöylediği natuktur. 
Nutkun 40 saatlik h•fta ka· 
nunundaki değiıikliklerle •· 
likadar kısmı hakkında 8. 
Daladiye 8. Ramadieyi ev· 
velden malumattan etme-
mittir ... 

8 . Ramadiye bu sabah B. 
Frosar Parise gelirken iıtaı· 

- Sonu 4 üncüde -•• .. -~ 
japonyanın Çin istilası 

Napo]vonun l\1oskova 
seferine benzivorn1us 

J ' 

Kalombo, 22 (A.A) -
Röyter muhabiri bildiriyor : 

Mareşal Çan· Kay· Şek' in 
nezdinde ·asker i müşavirlik 

vazifesini yapan ve B. Hitler 
tarafından son zamanlarda 
geri çağrılmış bulunan Al· 
man kurmay binbaş111 Un· 
deman Çin - Japon harbi 
hakkında şu beyanatta bu· 
Junmuştur : 

- jıponyamn Çini istila· 
ıı Napolyonun Moıkova se· 
ferine pek ziyade benze· 
mektedir. Ve onun gibi hiç 

te ıerefli olmıyau müşabih 
bir neticeye varacaktır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Sabahi makamlardan 

vazgeçilse ••• 
Hayat sokağı sakinlerinden aldığımız bir mektupta de-

niliyor:ki: 
'

1 Belediyemizin gUriiltOye karıı açtaiı -



t. 
.. . ....... , ( Ralkua leıl J 

• 

1 
• 
l 

Fuar hikayesi: 

Fuar Cınnıtinda 
Bir Melek ••• 

·• l:ooktorun ıısı~atıaril DÜNYADA 
, ı~ NELER 

• • 

i 

Yazan: A. F. Tuğseven 
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Onu karşımda görünce müt
hiç surette sarsıldım 

Bir gün bir tesadüf beni ka beni dürterek sordu : 
onunla gene karşılaştırdı bir - Orhan ne oluyorsun ? 
Pazar günü Karşıyakaya gi- Ben titriyerek cevap ver· 

1 derken onuda vapurda gör· dim : 
düm. Karşısına oturduğumu - Hakkı o görmek iste-

~ görünce, elindeki mecmuanın diğim kız. 
sahifelerini karıstırmağa baş· yanlarından geçerken ha· 

1 ladı. Doğrusu çok sinirlen· fifçe gülümjedim. Fakat o 
miıtim. gülüşüme ~karşıhk kaşlar1na 

ı 1 - Affedersiniz bayan, çatb. Bunun sebebini ben 
1 dedim.. Müsaade ederseniz derhal anladım. Çünü onun 

birşey sormak istiyorum. görüşüle ben bir yalancı de· 

1 
- Müsaade buyurun da ğilmiydim; kıza hak vumi · 

1 be size soracağınız sorğunun yor değilim. Fakat işi et-
cevabını vereyim.. dedi ve raflica anlamadık birine ya-
devam etti. lanet denemez ya : 

~ Benim babamın ve ananemin - Oda sana yalancı de· 
1 müsaadeleri olmadıkca hiç memiş kaşlarına çatmış. 

bir erkekle görüşemem. Ma- - Bırak canım sende çok 
ldemki benimle gö : üşme isti· safsın bunun manasını Hak-
yorsunuz evvela onların fikir· kı bile anladı. 
)erini öğrenmeniz lazım. - Bir kız kaşını çatarsa 

1 Peki derhal dileğinizi ya· karşısındakine yalancımı de· 
parım yalnız siz benilme diğimi anlışıhr ? 
ebedi bir hayat arkadaşı ol· - Hayır herkes için değil. 
mık ister misiniz ? - Ha ! Yalnız sana çatık 

- Aldatmadığını kat'i ola· bakan kızlar 
Irak öğreniraem. - Öf ıakayı bırak canım 
1 

- Sizi aldatmadığıma ina· dinle anlatıyorum. 

rın. -- Saata bak. 

- • · • · · • • • - Anlıyorum ne demek 
O gün ondan ayrılırken istediğini elimde bir ıatış 

ertesi gün görüşmeziş için hesapları kaydı kaldı. 
ıöz aldım ne yazık ki ertesi - Ötakiler hepıi biti mi ? 
gün ani çıkan bir vazife ile - Elbet 
~arsa gittim. Onunla görüı· - Bravo Oıhan. Haydi 
~ek nasip olmadı. Geçen seni dinliyorum. 
~enede her gece fuare devam - işte o, dün akşam kaş· 
ettiğim halde göremedim. !arını çattı. Onun hareketini 
lıte dün akşım Hakkının ~aklı gördüm çünkü ilii se· 
gösterdiği üç kızın birini ona ne evvel görüşmemiz :için 
benzeterek Hakkıya ıöyle· sözleştiğimiz halde vazifem 
dim : buna mani oldu. 

- Hakkı ben oıtadakini - Dün akşam da görüıe· 
ıl>irine benıettim. medin mi ? 
Hakkı gülerek sordu. - Acele etme canım an· 
- Mesela : (atıyorum. Onu karşımda 
Oaa evvelki sene olup bi· görünce, müthiş surette sar-

teni anlattım ve onları takip sıldım. Çünkü ona karşı ya· 
etmelerini rica ettim. Hakkı lancıyım ve mahcubum bu· 
iıteğimi kabul etmişti. ikimiz nun ıçin yanına gitmeğe ce-
:>irlikte onlarla karşılaşmak saret edemedim yalnız işa• 
çin havuzun aksi cihetinden retle bu akşam Fuarda bu· 
!olaıarak önlerine çıktık. lunacığımı söyliyebildim. 
Ren birden durakladım. Hak- ( Arkası var) 

'·~-------------------·· 
~I ile işletilen 

saat 
Biarritz belediyesi şehirde 

ulunan 6 metre büyüklüğün· 
leki meıhur tarihi saati, el 
le işletmeğe karar vermiş· 
ir. 

Bunun için de işsiz bir 
dam tutulmuştur. Bu adam, 
lindeki 1aate bakarak büyük 
aatin akreble, yelkovanını 

lile itecektir. 

Her gece 
lzmir Enternasyonal Fuar 

Tiyatrosunda 

Halk opereti 
temsilleri 

İzmir 
Lokantası 
Birinci Kordondaki Süley· 

man lokantası namil~ maruf 
lokantayı bunlan bir sene 
evvel iımini değiştirerek iz. 
mir lokantası tesmiye ettik 
bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve namile anılan 

ve memurin kooperatifinin 
tahliye ettiği binaya nakle
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uyğun olmakla:beraber ferahlı 
lokantamız muhterem müş
terilerimize · gece gündüz 
açıktır. 

Merhum Lokantacı 
Süleyma11 ın Katibi 

M. ÇAYLAK 

--~----"'ii3iii 

Çocuklara Deniz 
Banyoları Nasıl 
Y aptırılınalıdır? 

Evvela güneş banyosu 
yapmah, sonra denize iir· 
melidir. Denizde vüçudu kı· 
zarıyorsa banyodan istifade 
ediyor demektir. Kızarmayıp 
bilakis solgun bir renk ala· 
rak üşüyorsa istifade etmi· 
yor demektir. Bunları deni· 
ze sokmamalı, deniz kena· 
rında, bacakları suyun için· 
de gezmeli. Vücuduna deniz 
suyu ile friksiyonlar yaparak 
alıştırmala. Ondan sonaa de
nize sokmalı. Çocuk bu su· 
surette denize ahşır. Eger 
bazı çocuklar bu tedbirlere 
rağmen ahşımayıp denize 
gırince gene üıüue artık 
çocuk denizden istifade et· 
miyecek demektir. 

Beyhude yere denize sok· 
mamalı. Sonra bastalanar. 
Çocuk denizde 20 - 30 da· 
kikadan fazla durmamalı ve 
denizde daima hareket et· 
meli, yüzmeli bnan da yük
sek yerlerden denize atlama· 
lı. Bu surette cildi ve ada
latı kuvvetlendirir. Dolayı· 
sile kan cihazı ve barsa kla • 
rı faalliyete getirerek kuv • 
vetli ve sağlam olur. Banyo 
sabah saat 9 • 10 da yapı
lıraa sabah güneşinde faıla 
bulunan ültraviyole ziyasın
dan Ye deniz havasından da 
istifade edilmiş olur. Diğer 
zamanlarda güneş çarpa teh· 
likesi vardır. Bu sebebden 
çocuklar güneşte yarım sa· 
attan fazla durmamalıdır. 

Bir Milyar 
Neyi İfade 
Eder? 

Lakırdı arasanda sık ıık 
milyon ve milyarlardan bah
sederiz. Fakat bir milyarın 

nasıl muazzam biı rakam ol· 
duğuau pek bilmeyiz. Bu 
busta bir fikir vermek için 
işte size bir kaç mukayese : 

1 Hristiyanlığın ilk inti • 
şarından bu güne kadar an· 
cak bir milyardan pek az 
fazla dakika geçmiştir. 

2 - Yeni doğan bir ço· 
cuğun kendi nabzını dinle· 
mesi mümkün olsaydı ve bu 
nabız dakikada seksek dar· 
be vursa idi ancak yaşında. 
milyarıncı darbeyi kaydede
cekti. 

3 - Fenni esas dahilin· 
de tanzim edilmiş bir orma • 
nın yüz ağacı bir hektarlık 

yere sıkıştırılmıştır. Bir mil· 
yar ağaçlık bir orman vücü· 
da getirmek için Isviçre, 
Belçika ve Felemengi birleş· 
tirip tek bir orman yapmak 
lazım gelirdi. 

4 - iyi konuşan bir a · 
dam dakikada 150 kelime 
söyliyebilir. Bu adamın her 
gün sekiz saat konuştuğunu 
farzetsek bir milyar kelime 
sarfedilmesi için 38 sene 
konuşması laz~dır. 

OLUYOR? 
Hastanelerde doğan ço

.cukları ayırmak için 
yeni bir usul 

Çocuk hastanelerinde do
ğan çocukların hüviyetini 
kolayhkla anlıyabilmek için 
yeni bir usul icad edilmiştir. 

Bu usul gayet basittir: Bir 
zincire bağlı iki asma kilid 
alınmakta, çocuk doğar doğ· 
maz, bu kilidlerden biri, 
zincirle boynuna, öteki de 
annesinin boynuna asılmakta 
ve kilid ancak müşterk bir 
anahtarla açılabilmektedir. 

24,000 Lira Mukabi-
linde Afefh"ıç Kalan 

Bir Çocuk 
Kardif şehrinde bir kam

yon çarpması yüzünden 6 
yaşlarında bir çocuğun sağ 
ko'u ile ·sol bacağına felç 
gelmiş . Mahkeme kararile de 
k•myon ~ahibi 24 bin lira 
tazminat ödemiştir. 
Çocuğun müddeti haya-

tınca böyle mef Jüç kalacağı 
söylenmesi üzerine anas•, 
çocuğu Berlinde bir müte • 
hassısa götürmüşlerdir. Şimdi 
son söz Alman doktora aid· 
dir. 

--....( ........... --•• 
Olüm 
•• 
Ustüvanesi 
Halkımızı Hayretlere 

Gargetti 
Fuar münasebetile lzmir 

Kültürparkina gelen lstan· 
bullu meşhur san'atkar şam· 
piyon Bay Abmedin moto
ıiklatle yapmış olduğu he
yecanlı sür'at numaraları 
halkı hayretlere gargetmiştir. 

Ölüm üstüvanesinde yapı· 
lan spor numaralarını gör· 
mek için binlerce halk dün 
bu spor yerini doldurmuştur. 
San 'atkarımızı tabrik eder 
ve halkımıza da bu fırsatı 
kaçırmamalarını tavsiye ede
riz. 

En fazla ço
cuklu adam 
Dünyanın en fazla çocuklu 

adamının ltalyanın Mesina 
vilayetine bağlı Santo Stefa
no kasabasında olduğu haber 
veriliyor. 

Bu adamın ismi Dom ini· 
kodur ve 36 çocuğu vardır. 

Veznedarlık ve 
ufak 

23 ACUSTOS 

l l 

Çakırca ı 
Tefrikamız Hakkında 

, Eski Jandarma başçavuıu B. Rıf 
Tok söz tarafından sıönderilen izab~ 
bitarafhğımıza biaaeD. hiç değiıtirm 
den aynen naklediyoruz: 
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Hayde O~lum Düş Onüme 
· de Gidelim 

Şimdi bu halde bağın et
rafındaki efradın bozulmaları 
ve firar etmeleri tabiidir. 
Çünkü atılan kurşunlar ef· 
radın arkasından geliyor. 
Ben ise efrada yemin ederek 
bunlar Çakucah değil, evvel
ce dama girenlerdir sabre· 
diniz.! 

Bunlar üzerimize gelsinler 
o vakıt görelim, ve öldüre
lim!... 

. Diye bağırdıkça hiç biri
sine meram anlatamıyorum. 
Aşığı dereye doğru firar 
etmektedirler işte bu sırada 
zabitlerimiz yani Tatar Sü· 
leyman ağa ile muharrir ha· 
fız Mustafa efendi ve Tireli 
bilabara yaralanan Ahmet 
çavuş ve Pusak Ali onbaşı 
vesairleri bunlar on kişi ka
dar aşağı dereye doğru in
diler. 

Bizim mülazım Mustafa 
efendi bu arkadaşlarını ve 
firar ettiklerini yani yüzbaşı 
Süleyman ağa ve arkadaşla· 
rından bahsetmiyor ve mu· 
maileyhe sorarım Çakırcalıyı 
tesadüf ettiği mevki müsa
deme mahallinin ne tarafında 
idi yani aşağıda mı? 

Yoksa yukarda mı yüzbaşı 
beraberinde midir yoksa ayrı 

bir yer~e midir? 
Bunların indikleri mahal 

yukardaki müsademe yerine 
tamam alhyüz metreden fazla 
aşığı dere içinde velhasıl 
bağın ~hafı kamilen bozuldu, 
damın açık tarafından birkaç 
jandarma ve başıbozuklar 
önünde olduğu halde arka· 
daşlar rica ederim vallahi 
bu gelenler Çakırcah değil· 
dir dama girmeyenlerdir di· 
yerek bağırmakta idim ve 
sabaha bir saat kaldı haki· 
katen yukardan gelenler Ça· 
kırcalı değildir. 

Son poıta Ödemişten ek· 
mekleri getiren Birgi köylü· 

1 
!erinden uzu ls~~il namın~ 
birisi yanımda, ıdı bana de 
di ki: 

Haydi oğlum düş önüm 
gidelim ben nereye dedi~ 
köye dedi Rıfkı çavuıta fi 
rar etti derler katiyyen bu 
rada vazifemi terk edemen 
dedim. 

Bu adam zabitler kaçt 
jandarmalar kaçtı, bunda sa 
na bir mesuliyet yok tur bay 
di gidelim dedi ben kat'iy 
yen olamaz dediğim vakı 1 
bir kurşun geldi bu adını 
arkası üzerine düştü ve 
önümdeki efrattan birisi ben· 
den fişek istedi, birkaç fişek 
istedi, birkaç H,ek avcına 
koyduğum zaman bir kurşu 
eline gelerek o da yuvar· 
landı diğer bir neferin çene 
sine bir kurşun geldi, o .da 
yuvarlandı. 

Ve yukardan Çakırcalıyım 
diye bağıra baiıra yeğenli 
Süleymanda damın yanın 
geldi, fakat çok karanlık 
olduğundan göremiyorum. 
Bu yeğenli Süleymanda çok 
fena küfürler savuruyordu. 
Yanımızda bulunan Çerkea 
Mahmut isminde bir deli· 
kanlı ve bunun iki kardeıini 
Birg ide un değiı meninde 
Çakırcah evvelce öldürmüı 

idi. 
Şimdi bu Çerkes Mahmut 

bu gelen şaki Süleymanın 
pek fena kütürlerine daya· 
namıyarak o da küfür etme· 
ğe başladı. 

Ben aman Mahmut bira· 
der sus burada pusu olduğu
nu bilmesin zaten üzerimıze 
gelir, sabret! dedim ve önüm· 
de kalan efradın ıöylenmeğe 
ve bizde gidelim demeğe 
başladılar. 

O vakit her kim kaÇana 
vallıh billah vururum,,, diye 
tehdit ve şlddet gÖ!termtğe 
başladım. 

(Arkaıı var) 
---------------------00,~------------~~---

Sıhhi gazozlar 
lzmirimizin çok verimli ga· 

zozcusu bay Salih lstanbul
dan imalatbanesil için ıon 
sistem gazoz makineleri ge
tirtmiştir. 

Ve imalathanesini asri ve 
modern bir şekle koymuştur. 
lzmirin muhtelif yerlerinde 
ve bilhassa Asti ve Lale si
nemalarında sahlan Salih us
tanın şaşal suyu ile imal 
edilen meyveli gazozlarından 
içen bütün halkımız son de
rece memnundur SaHh ustayı 
bu muvaffakiyetinden dolayı 
tebrili: ederiz. ..... 

200 Karılı 
Adam 

Fasda Atlas ve Atlantik 
hakimi Marakeşli Glaui'aia 
200 karısı vardır. Arazisi 
binlerce kilometreyi bulur. 
Şimdi başını dinlendirmek, 
birkaç ay sessiz bir ömiir 
sürmek için 200 meıru ka· 
rısı ile Londraya gelmekte· 
dir. 

••• 
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TalitQatname· 
lerindedeğişik-

lik yoktur 
Ankara 21 (A A)-C H.P. 

Genel sekreterliğinden teb
liğ edilmiştir: 

Her sene cumhuriyet bay

ramında _olduğu gibi 15 inci 

yıl dönümü münasebetiJe de 

parti bayrağının çekilmesi 

hususundaki parti teşkilatına 

ve partiye bs ğh kurumlara 

gönderilen ilgili makamlara· 
da malumat olarak sunulan 

KAHRAMAN ·ORDUMUZ HATAYA GiRERKEN VE KESİLEN KURBANLAR 

yazının Ulus gazetesinde res

mi devaire de şumulün e işa

ret eder bir yazı intişar et
miştir. 

Resmi günlerde resmi de
vaire bayrak çekilmesi ka

nun ve talimatlara istinat 

eder. Parti bayrağının nere

ye ve ne zaman çt: kileceği 

d~ öt.den beri müttehaz 

usul ve t ,d mata tabidir. Bay

rak talimatnamelerinde biç 

bir değişiklik yoktur, Tavzih 
olunur. 

An•akya, 21 (A.A) - Bü- 20 - Bostan Mercan 
tüa cemaatlar seçim komis- 21 - Abbas Ülkü 
Yonunca tayin olunmuş mık· 22 - Hamdi Sefçu" ... 
t•rda namzet göstermiş ol- Alevi cemaatı : 
duklarından ad hı ı aşağıda Antakyadan : 
Yazılı olanların mebuslukları 1 - Mehmet Sait Tu-
l•ti olarak ilan edilmiştir : bayh 

Türk cemaatı : 2 - Hasan Ali Davi 
Antakyadan : 3 - Süleyman Turhani 
1 - Abdülgani Türkmen 4 - Mehınet Köse Di-
2 - Dr. Vedi Biigin yop 
3 - Samih Azmi 5 - Zeynel AbidinlÇilli 
4 - Supbi Bereket 6 - Selim Mahmut 
5 =- Vedi Münir Karabey 7 - Salih Güzel.. 
6 - Dr. lbrahim inal Iskenderundan : 
7 · - Arif Hikmet Celil 8 - Davut Şeb Mehmet 
8 - h:~t Zekeriya Reyhaniyeden : 
9 - Bekir Sıtkı Kunt 9 - Ahmet Celal Abdül-

10 - Ali Mısırla bamit 
11 - Nuri Aydın Ermeni Cemaatı : 
12 - Mehmed Adalı Antakyadan : 
13 - Mehmet Kimil 1 - Isa Kaıanciyan 
Karık ban dan : 2 - Agop O_ vutyan 

14 - Seydi Uğuz Kmkbandan : 
15 - Arif Hikmet Sural 3 - Hacadır Karabacak-
16 - Bahri Bahadırla yan 
17 - Cevat Abah Iskenderundan : 
18 - Abdurrahman Mus- 4 - Marsel Balit 
19 - Abdullah Mürsel 5 - Mihran Kaşişyan 

Islieaderundan : Rum cemaah : 
~ 0000 >0000000000000000000000000 

Güzel Gözler Müsabakası , 
... 

......................................... 
1 No. - 17 -

Antakyadan :I 
1 - Dr. Pasit Huri 
lskenderundan : 
2 - Kamil Zıryk 
Arap cemaatı : 
Antakyadan : 
1 - Bıahsanuslu Hazı 

zak 
Rez· 

2 - ~ Hacı 
tafu 

Paşelı Mus· 

~~~~~~--. .-.~~-mıill~~~~~~~~~~-

Yu nan · basını 
--~~--~~~~••no••~~~~~~~-

Tür k Kadını! Hakkında Neler 
Yazıyor? ... 

Proia gazetesinden : Ankaraya vardığım zaman, 
Türk kadınlar1111da~ bahse- Istaubul kadınlarının çarşaf-

derken şehir ve köy kadın- ları Ankara yollarına aykırı 
larıoı ayrı ayrı tetkik etme· geliyordu. 
liyiz. Köy kad1Dları öteden 18 yıl içinde neler oldu! 
beri erkek gibi ç•lışırlar. Bir kabrama!I çıktı memle-
Ve hiç bir zaman şarşaf keti kurtardı, orduyu kuv-
giymezlerdi. Şehir kadını vetlendirdi. Samimi bir sulh 

1-k .d. T- ki 1 siyasası takip ederek, eski u s eşyası ı ı . ur er s- .. . • 
t b ı ld kt k duşmanlarıyle hararetlı dost-
an u u a 1 an sonra a- k . . o·ı· .. 

k 1 lu teııs ettı. ı ımızı te· 
dınların güzeJJiğine a pı a · 

mizledi, Kuranı tercüme et-
rak haremleı tesis ettiler · tirerek, dinimizi millileştirdi. 
İmparatorluğun her tarafın· Çok kadın almayı yasak et· 
dan güzel kadınlar lstanbula tiği gibi, kadına da bütün 
göoderiJir ve yetiştirilirdi. haklarını verdi, velhasıl me· 

Bunlardan padişah karıla- deniyete doğru yürimiye ko· 
rı olanlar çoktur. Sonraları yulduk. 
bazı kadınlar Avrupa kültü 
rü almışlarsa da, eski adet· 
lerine aykırı yaşamalarına 

imkin yoktu. Bu sun' i yaşa-

yıp harpten sonra yıkılmış· 
tır. Bu sebepten i!k Kema
listler kadınlar olmuştur. 

1920 de lnebolu tarıkiyle 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütcaa ~sı ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda' isi yapılır 
-ikinci Beyler So. No. 29 

, tlEFON: 2542 

Bugüa yüzlerce fen srhibi 
Türk kadını vardır. Tayya
reci Gökçen, bütüıı dünya
nın hayretini celbetm:ştir. 

Bugün o eski Türk kadı 
nı çocuklarmın Fforyaı pla
jındaki oyunLwoı s yrede
rek keyiflenmektedir. 

Devren satılık 
dükkaıı 

Büyük Leblebici hanında 
tütüncü dükkanı deyreu sa
hhk tır. Arzu eden içindeki· 
ne müracaat. 2-5 

-IEE-a!:;:p;;._~ --

i ....... ÖÖİ.İÜİİ••••"1 1 Murat dağı kok 

İ Salih Sonad J kömürü 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
ı hklar mütebasaısı ı Ankarapalas direktörlüğü 
ı ikinci Beyler ıokai( No. 81 ı ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
ı Her gün öğleden sonra ı rit han No. 48 den ahnız. 
ı Telefon: 3315 ı Tonu 22 liradır. ............ .............. .... ..... - . .__, ............ --~ ...... 

Daktilo 
Aranıyor 

seri ve eski hurufatı iyi bil 
mesi şarttır 

Talipler her gün öğleden 
sonra Birinci noterliğe mü 
racaat 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın ft!vkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

d aha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisikletlerimiz bulunduğunu ve her çeşid bi· 
siklet ve teferruatları da peşia ve taksitle toptan ve pera· 
kende satışa başladığımızı ~ayın müşterilerimize müjdeleriz. 

Adres: Balcılurda Arap hanı yanında No. 18~ 
HALiT SEYFEl)DIN ()ZKILIÇ 

Ucuzluk böyl~ olur 
Amerikada olduğu ka

dar Türkiyenin her tara-
. fında umumi rağbetioi 
kazanmış olan başerat düş· 
manı 11 Fyosan,. ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları hiç rahat
sız etmeden kullanıldığı 
için her cins sinek ilaçla· 
randan üstündür. 

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

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan aray1nız. 

Zıngal 
Fmnlanmış Kayınlar•" 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılır --------

3!ill:3!ll mı:::E- - -mim-
Satılıktır 

Kereste bıçkı fabrikası 
mırabıt çarşısı numara 43 

Kordela, planya, rende, 
delik, makap daire ma te
ferrüat devren satılıktır. 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 -------Dr. Demir Ali 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
ifa Eczanesi 



1 
)J 

' 1 il 

•. , ı 

' 1 ~ 1 1 

'f' 

2 
1 
1 

ta•I•~ 

S:'I =E11 ;I •J I 
l•l !mi:] iim ·-Ayakları 

Yandı 
Evvelki ıece saat 24,30 

dı lzmirpalas otelinde bir 
yangm çıkmıştır. Otel sahi· 
bi B. Ahmet Hulôsi yatağın
da sigara içerken uykuya 
dalmış, yatak tutuşarak her 
iki ayağı yanmıştır. Yaralı 
hastaneye kaldmlmışbr. Mad
di zarar cüz'idir. 

Hidayet karısi
le beraber .. -

Omeri vurdu 
Çukurçeşmedeki evinde 

karası ve dört çocuğuyle otu
ran Mehmet oğlu Hidayet 
evvelki gece evinde karısı 
ile çirkin bir vaziyette ya
kaladığı Mustafa oğlu bak
kal Ömeri biçakla ağır su· 
rette yaralamışbr. Tahkikat 
d~vam etmektedir. 

Hüseyini 
Yaraladı 

Çayırhbahçede Melezçayı 
kenarında Uşakla Osman, 
sigara meselesinden Gedizli 

Hüseyini bıçakla sağ baca· 
jından yaralamııtır. 

Hakaret 
Evvelki gece lstanköy ha

mamı sokağındaki Sevrami
zin evine zorla giren ve ken
dilerine polis süsü veren 
Nurettin ve şoför Fehmi ya
kalanmışlar. 

Sovyet Sefiri 
Fuarın açılma11 merasi

mibde hazır bulunan Sovyet 
tefiri 8. Trentiyef, Ankara
ya gitmiıtir. 

C Ralkul Seıl J 

Daha neler işideceğiz 
•• 
Uç çocuk seki~ yaşınde bir kızı kirlettiler 
Balıkesir, (Hususi) - Biğadıcın Işıklar köyünden Mehmed oğlu 14 yaşında Halil, lb

rahim oğlu 15 yaşında Osman ve Mehmed oğlu 15 yaşında Ali adında üç çocuk bir ara· 
ya gelmişler ve köyün harman yerinde oynamağa başlamışlardır. Bu sırada yakın harman· 
dıki T4hir kızı 8 yaşlarandaki Fatmayı görmüşler ve ev oyunu oynamak üzere onu da 
aralarana almışlardar. 

Fakat üç çocuk zavallı küçük Fatmaya tecavüz ed.erek kendisini berbat etmişlerdir. 
Bu üç erkek çocuk yakalanarak dün müddeiumumiliğe teslim edilmişle1dir. 

Rus tayyareleri Mançu hududunu aştılar 
Tokyo 22 (A.A)-Bagün hariciye nezareti cumartesi günü gazetelerin bildirildiği bir 

haberi resmen teyid etmektedir. Bu habere göre Sovyet bombardıman tayyareleri üç defa 
Sovyet Mançu hududunu şark mıntakasından geçmişlerdir. 

Japon hükuaıetinin bu mesele ile aJikıdar olarak aldığı karar bu ana kadar daha ma-
lum değildir. · 

Yahudiler f abrikalarıni ln2iltereye naklediyor 
Pıağ 22 (A.A) - Alman südet partisinin resmi organı o~an Dizayt gazetesinin bildirdi

ğine göre büyük Yahudi endüstriyellerinden U Jtli Haas Vayaemag linyit madenlerini Skoda 
fabrikalarına satmıştır. 

Vaynemag logiltereye hicret etmek niyetindedir. 
•• 
Unyon Fransız binası yandı 

Istaobul 22 (Hususi) - Gece çıkan bir yangında Tepebaşındaki Üayon Fransız binası· 
nan mühim bir kısmı yanmışbr. Zarar binlerce liradır. 

Bir canavar evlat 
Babasını parçaladı ve etini :vahşi 

hayvanlara yedirdi 
lstranca (Hususi) - Çilingöz ormanlarında tüyler ürpertici bir cinayet işlenmiştir. Ka

paklı köyünden Çilingöz ormanlarında yazın çahşan yıldırım lbrahim öküzleri kaybeden 
oğlu Veliye bir tokat vurmuştur. Tokattan muğber olan 15 yaşında Veli gece babasile bir 
çamın alhnda yatarlarkaa yavaşça kalkmış ve keskin baltayı alarak babasının kafa11na 
vurarak ikiye ayırmış ve babasının vucüduau odun keser gibi parçalamıştır. 

Ve parçalanan etleri de dereye atarak vahşi hay,,anlara vedirmiştir. Canavar Veli cür
münü bir hafta sonra itiraf etmiı ve zabıtaca tevkif edilmiştir, 

Japonlar Asker İhraç Ettiler 

, Zafer bayramı 

Paris, 22 (Radyo) - Yangçe cephesiad-e ileri hareketleri haftalardanberi durdurulmuş 
olan Japon kuvvetleri Çin mevkileri üzerine en müthiş bir bombardıman ateşinin himaye· 
siyle yeniden taarruza geçmişlerdir. Japonlar Poyan gölünün 50 kilometre şarkına asker 
çıkarmışlardar. Japon mahfelleri Kiokiangın otuz kilometre cenubu şarkisine vaptıklara ih
raç hareketiyle şimdi Nan Şangı tehdit ettiklerini iddia ediyorlar. 

30 Ağustos zafer bayramı 
bazırlıklarana devam edil
mektedir. Dum)upıaarda ya· 

pdacak törene lzmir beledi
yesi adına şehir meclisi aza· 
İıadan B. Hü11nü Tonak ve 

e Lütfü Saydam ittirik ede-

Meksikoda Büyük Bir Da2" Kaymıya Başladı 
Meksiko - Kolotlan kasabasından bin metre irtifaında bir dağın kayması hakkında te

lciş uyandırıcı haberler alınmıştır. Su kayma hadisesi, günlerce süren bir yer altından ge
len gürültülerden sonra vukua gelmiştir. Kasabanın etrafındaki bütün mıntakada kayalar 
parçalanmıı ve Guadaljara yoluau kapatmıştır. Telefat miktarı ve hasaratın ehemmiyeti 
tasrih edilmemektedir. 

ceklerdir. • 

, Kastomoni İle iktisat Vekili- Manisa da 
Bir Kadını 
Yaraladılar 

Başvekilimiz 

: Muhteliti mizin miz Çeşmeden 
Maçı döndü 

Perşembe günü Alsan cak 
stadyomuoda saat 17 ,30 da 
Kastomoni takımı ile muh
telitimiz arasında bir maç 

; yapılacakbr. 

~ Maliyede tayin 
1 Ödemiş malmüdürü B. Re-

ıit Seçkinin Burdur defter· 
•1 darlığına, Burdur defterdarı 

B. Abdullah Aktuğ'un Kırk-
1 

• lareli defterdarlığına tayin
leri yüksek tasdika iktiran 

• etmiştir. ----···---
, Para Bulundu 

. 20 - 8 - 938 de Cuma 

Türkofisteki toplantı-
da hazır bulundu 
İktisat Vekilimiz Şakir 

Kesebir dün öğleden sonra 
beraberleıinde Vali Fazh Gü
leç, Konya saylavı Ali Rıza 
oldu klan halde Çeşme plaj· 
larına gitmişlerdi. Sayın ve· 
kilimiz bugün sabahleyin 
Çeşmeden dönmüş ve saat 
onbirde Türkofis müdürlü· 
ğünde yapılan içtimada ha
zır bulunmu~tur. 

Bu içtimada umumi tica-
ret meseleleri gözden geçi
rilmiştir. 

Manisa, {Husuıi) - Umu· 
mi kadınlardan Arap Zeki· 
yenin sermayesi Bergamalı 

Süzan, dün saat 16 sırala

rında araba ile çarşıdan ge· 
çerken, bil önünde börekçi 
Abdurrahman isminde birisi· 

Doğu mane vraiarına 
gidiyor 

lstaLbul 23 (Hususi)-Baş
vekil Celal Bayar bugün An· 
karaya gidecek ve oradan da 
doğudaki manevralar mın· 
tak asına gidecektir. 

Yeniden tema· 
sa girecekler 

nin tecavüzüne uğramışlar. Prağ, 22 (A.A) - Südet 
Abdurrahman arabanın içine meb'usu Bay Kundt, Südet 
tabanca ile ateş etmiş, iki A lm2n partisi ile hükumet 
kurşunla Süzanı kol ve göğ· arasında yapılacak miizake· 
sünden yaralamıştır. relerin proğramını tesbit et· 

Mecruh Memleket basta· mek üzere yakında B. Hodza 
nesine kaldmlmış, suçlu da ile yeniden temasa girecek-
tavkif edilmiştir. tir. ...................................................... 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

..ı günü Belediye caddesinde 
1 Nemli zadelerin mağazasının 

kapısı önünde bir cüzdan 
içinde 138 Lirı para bulan· 

Bir İn~iliz 
Tüccarını 
Öldürdüler 

- Baştarafı 1 incide -
aunuz. Yalnız bazı sahcılar var ki sabah'arı sabahiden bir 
gazel okur gibi tiz seslerle metalarını~ satmağa çalışırken 
bizim sokak sakinleı ine sabah uykusunu haram etmektedir· 
ler. Esasen bu meselede çok hassas davranan belediyemizin 
bu hususta da bir himmet göstermesini dileriz.,, 1 1 muı poliıe teılim edilmiştir. 

Böyle bir para gaip eden 
varsa Emniyet Adli K. Ri· 

1 yasetine mllracaat edilmesi 
vekil etten bildirilmiıtir. 

Londra, 22 ( Radyo ) -
Şanghaydan Röyter Ajansına 
bildirdiğine göre 22 yaşanda 
genç bir lngiliz taciri bu 
sabah Japon ·mitralyöz kur· 
ıunlarile öldürülmüştür. 

BALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Fuarda Tiyatro Hareketleri 

Enailer ... 
Dün akşam fuar tiyatro· 

sonda halk operetinin değerli 
ve güzide heyeti 11 Enailer ,, 
operetini yalnız bed on sa-

tırla değiJ, beş on sütünla da 
anlatılamıyacak bir mükem· 
meliyette canlandardılar. Ce
lahn, Totonun, Alinin, Lüt· 
füllahın ve her gün yeni bir 

terekki eseri gösteren diğer 
değerli arkadaşlarının gözleri 
kamaştıran muvaffakiyetleri 

ile Türk opereti hakkile if
tihar ve gurur duyabilir. 
Operetteki balet heyeti ve 
diğer numaralar da çok al
kışlanmışhr. 

Bütün artistleri bütün kal· 
bimizle takdir ve tebrik ede
riz. 

Varyete Ve Revü 
Tiyatrosu 

Fuarda Sümerbank ve 
Sovyet Rusya pavyonları ara· 
sında açılan bu yeni yazlık 

ve zarif tiyatroda Tti 
Ecnebi artistlerin mtııte 
yaptıkları zarif, eilenc 

heyecanla numaralar 
mızı son derece eğl 

miş ve pek çok 
bırakmııhr. 

Darülbedayinin yetişf 
en güzel ve en ıub 
heyetinin iştirakile ya 
bu enteresan danslar, 

kul.ide canbazlık oyu 
apaş numarası, tere 
edilen Türkçe, Fransızc 

kılar seyircilerde unuta 
hatıralar bırakacakdar. 

Pek büyük fedakarhk 
bu yeni yazlık fiyat 
açanları ve oraya Ista 
ve Avrupanın en gü 

san'atkirlannı getiren i 
retli ve müteşebbis genç 

mizi öz yürekten 'kutlula 
onlara güzel işler dileriz 

s. s 
~---------------0000-------------------

Şuşnigvearka-Telefon Um 
daşları harb Müdürü İzm 
divanında Geliyor 

Paris 22 (Radyo)-Viyana 
haber veriliyor: 

Almanyan1n, sabık Avus
turya nazırlarını harp diva
nından geçirilecektir. 

Harp divanı azalarını biz
zat Hitler intihap edecektir. 

Muhakeme edilecek nazır· 
lar arasında sabık emniyeti 
umumiye müdürü de vardır. 

Cezalandnılacak olanların 
gayri menkul emvali hükfı· 

metçe müsadere olunacaktır. 

Etiketlerin 
Şekilleri 

Tatbikine bir Eylulde baş· 
Janacak olan pazarlıksız sa• 
tış kanunu için yapalan ha· 
zırhkJar ilerlemektedir. Ka-
nun mucibince= satıclların, 
satılık eşya üzerine koymağa 
mecbur tut.ılacakları etiket
lerin modelleri iktisat Ve
kaleti tarafından tesbit edi· 
lecektir. 

Yüzbini Buldu 
Dünn gece yarısına kadar 

lzmir Fuarını gezenlerin ade
di yüz bini bulmuıtur. 

•• 
Teşekkür 

Üçüncü Umum müfettişlik 
asayiş müşaviri zevcim ve 
babamız Celil Özbay'ın Çeı· 
mede vefatı dolayısile lbir 
çok doıtlarımızdan aldığımız 
taziyet telgraf ve mektupla· 
rına ayrı ayrı cevap verme· 
ğe teessürümliz mani oldu· 
ğundan gerek cenazesinde 
hazır bulunan ve gerekse 
kederlerimize iştirak sureti· 
le taziyette bulunan zevatı 
kirama aleni teşekkürlerimi· 
zio ceridei mubtermenizle 
neşrini saygılaramızla rica 
ederiz. 

Merhumun refikası 
Şadiye Özbay 
Merhumun Kızı 
Nafize Kesken 
Meıhumuo oğlu 

Muhiddin Özbay 
Merhumun damadı 

Fahri Kesken 

lıtanbul, 23 (Hususi) 
Posta telgraf ve telefon i 
resi fen işleri UiDum ·müd 
mühendis 8. Hasan A 
yakında lzmire gelerek 
graf işlerini teftiı edec 
tir. Umum müdür lzmır 
Ankarayı dönecektir. 

HeyetTetki 
katını Bitird 
Ankara niimune hastan 

çocuk hastahldarı m&teh 
sısı profesör Ekiştay ve ze 
cesi Dr. Bn. Ekiştay ile 
cuk hastalıkları mütehas 
Dı. B. Salihiddin vilayeti 
zin 14 köyünde çocuk h 
talıkları ve doğum mikt 
hakkında tetkikler yapm 
tış. Bu tetkikler esaaıın 
kendisine vilayet sıhhat m 
dürü Dr. B. Cevdet Sar 
oğlu refakat etmiştir. 

Fransız iş 
nazırı 

Baştarafı 1 incide 
yona gitmiş kendiaile göıü 
müş ve B. Pro!lar da B. R 
madiye ile ayni fikirde b 
lunarak ayni hath barek 
ittihaz etmiştir. 

Paris 22 (A.A)- Başve 
B. Daladiye B. Dö Monzi~ 
nin nafia nezaretine ve E 
Pomaretin iş nezaretina tı 
yinini reisicumhurun tasdik' 
ne arzetmiştir. 

Aşçıbaşı Mark 
Makarnalar 

Seliaik sergisinden birincili 
madalyaıını kazanmııtar ... 


