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m 
ıe Brezilyanın 1 numaralı 

•• 
Karısını, Kaynanasını Oldür-
müı Çocuğunu Koltuğuna 
Alarak Karakola Gitmiş 

Yugoslavyanın Bor kasa- müş , belez biçağını çekince 
basında maden amelesinden bir karıya bir anasına diye· 

Kocam erkek 
değil kadındır 

Bükreşli bayan Şulot Nöj · 
man mahkemeye baş vurdu. 

- Kocam erkek değil ka· 
dıod1r beni ayırınız dedi. 

bı halk düşmanı 
öldürüldü 

Beles adlı biri kaynanasının rek üçer el saplamış, onla· 1 
yanına kaçan karısını almak rın işini bitirdikten sonra 

üzere gitmiş fakat ne karı ortada ağlayan çocuğunu kol· 

Şarlot bundan iki sene ev· 
vel Şarl adında bir gençle 
evleniyor. Bu zata geçenlerde 
sabtekirbk cürmile tevkif 
edilip hapse atıyorlar. Hapis· 
hanede Şarlıu erkek olmadı
ğını Sesil Veyntrup adında 
bir kadın olduğu meydana 
çıktı. 

Yirmi yıldır zabıta kuv9et
lerine meydan okuyt.n Bre-

1 zilyanın bir numarala şakui 
Lambeo nihayet pusuya dü
ıürülerek öldürülmuştür. U
zun boylu, zayıf, nahif, göz
l&klü, ıüsune fazla ehemmi
yet veren, buram buram la
vanta kokan baydud, Bre
zilyanın baıbelası idi. Kur
banlanna karşı aşırı derece· 
de nezaketile meşhurdu. 

it 

e 
IC 

gelmek istemiş ve nede kay- I tuğuna alarak karakola gi
nana bırakmış, kavğa büyü· . dip teslim olmuştur. 
---------------------00--------------~-----•• 
Metresini Oldüren Çingene 
Durmuş Başı Ucunda Bir de 

Mum Yakmış 
YugoslavyanlD Kruşevoç bir mum almış ve ölünün 

kasabasında demirci Durmuş başı ucuna dikerek ağlamış· 
Darinka adındaki metresin· hr. Bundan sonrada gidip 
den şüphe ettiği için bir ak· k k ı t ı· ı t Tuzağına düşürdüğü lza · 

vallı kurbanlarının p~rmak· 
)arını, kulaklarını kesmeden 
evvel, onlara zorla ~: dans et· 
tirir. Gevezeikadınlarıa dil
lerini keser, genç kızların 
göğüslerine, kendi isminin 

b
. k d . k. ara o a es ım o muş ur. 

şam ır a şam emır çe ıç 

ile karısının kafasını ezmek Kruşevoç mahkemesi Dur-
suretile öldürdürdükten son- muşu on sekiz ay küreke 
ra hemen bakkala koşarak mahkum etmiştir. 

----~------~~••no .. ---------------

ı ilk harfleriıııi dağlardı. 
Bundan yedi sene evel, 

BiğadaKuyruk: Açık Hava 
lu Bir Çocuk Kütüphanesi 

Brezilya hükumeti, kendisini 
yakalamak için 200 kişilik 
bir a•keri kuvvetle, tayyare· 
Jer ve makineli tüfek efradı 
göndermiıti. Fakat bütün 
yapılan gayretler boşa git
miş, 36 bin lira harcadıktan 
dara haydudun ele geçmi
yoceği anlaıdarak takibden 
vaz geçilmiıtir. 

38 yaıında bulunan bay
dud Lamkeonun asıl ismi 
Virgolino F erreirada Sil va 
idi. 

480 kilometre sür'atle 
i1erliyen otomobil 

Doidu 
Biğadan yazılıyor : Şehri

mizin Turan mahallesinden 
Razaman isminde birinin kuy 
ruklu bir çocuğu dünyaya 
gelmiŞtir. Erkek olan bu ço
cuğun arkasınde bir kuyruk 
olduğu görülünce henüz dört 
günlük iken belediye dokto · 
ru Niyazi Doğançaya getiril
miş, muayene ettirilmiştir. 

Kuyruk beş santim uzunlu· , 
ğunda ve ucu torbaların al
bna bitişiktir. Makata adeta 
kabaklık vazifesini yapmak
tadır. 

Belediyemiz ameliyat için 
Aerodinamik otomobilJerinS çoçuğu Çanakkale _hastaha· 

de r6koru kırılmıştır. Toun nesi göndermiştir. 

Kob isminde bir İngiliz mü- e• k " 6 
beadisinin keıfettiği yeni bir ır er ege 
tip otomobil Aerodinamik saat uyku 
tipini pek geride bırak-

mııtır. yeter 
lngiliz mllbendisinin yap- kralla· Bu sözü logiltere 

tığı otomobil alaminyom 
kapla olduğundan güneş'e rıadan üçhncü Corç söyle· 
parıl parıl parlamaktadır. miştir. Verdiği sözü tutmı· 

yarak kralın huzuruna geç 
Şekli tıpkı bir balık gibidir. çıkan bir tacire kral "kaç 
iki mator taşıyan bu otomo-, ? d saat uyursunuz.,, iye sor· 
bilin sikleti 250 kilodur. U- muş, Tacir de : "Sekiz saat 
:ı.unluğu 10 metredir. Sur'ati haşmetmeab!,, diye cevap 
ıaatta 480 metredir. vermiş. Bunun üzerine kral 

Yer yüzünün en iyi teşki
latçıları muhakkak ki, Ame
rikahlar. Bilhassa kültürel 
işlerde çok ileri adım atı· 
yorlar. 

· Amerikada kutuphane ser
visleri çok muntu.amdır. Her 
Amerikab, her istediği kita· 
kitabı, en kolay şartlarla 
alıp okuyabilir. 

Son zamanlarda da büyük 
bir halk bahçesinde büyük 
bir kütüphane açtılar. Bah· 
çeye kim gelirse gelsin, kil· 
tüpbaneden istediği kitabı 
hiçbir ücret vermeden alıp 
okuyor ve giderken iade 
ediyoı. 

Bu açık · bava kütüphanesi 
çok rağbd görüyormuş. Bab· 
çeye gelenlerin ve kitap alıp 
okuyanların sayısı her gün 
artıyormuş. 

Beş kuru" antre mukabil 
güzel bir bahçede heva alıp 
okumak fay dalı ve hoş şey
dir. ..... ..._ 

•• •• •• • 
yuruyuş v erıne 
sekmeyi likame 
eden hayvan 

Boğmaca · öksürüg" ünü Corç gayet sakin bir eda Kangurular ekseriya se-
tayyare ile teda 1 i ile şunu söylemiştir : k k ••- Bir erkeğe 6 saat ere yürürler. Vücudlerinin 
Ştrazburglu doktorlardan uyku yeter. Kadınlar için 7 teşekkülü de bu yuruyuşe 

biri ortaya şöyle bir iddia saat kafidir. Fakat abdallar elverişlidir. Pek nadir ola-
atmıı bulunmaktadır : 8 saat uyusalar da doymaz· rak dört ayak üzerine bS:-

"- Boğmaca. oksürüğüne 1 ı san kangurular bu hallerile 
1 

ar.,, 
tutu an çocukları yeni bir ""•••••• .. ••• ............ epeyce güçlük çeker!er. 
usul ile tedavi ediyorum. u. ıı O O K J O R ı: Kanguru dört ayaklı hayvan· 
ıulüm gayet basittir. Boğ- ların sekerek yüı üyen tek 

macalı cocukları tayyare ile ı SaJ•h S d ı mümessilidir 
3 bin metrelik bir irtifaa ı 1 ona ı _:_....._ 
çıkartıyor, ve hızla bir inişle ı Cild, Saç ve zührevi hasta· : Pecfede d •• il 
yere indirtiyorum. Böylelik· ı lıklar mütehassısı : '6 Ue 0 
le bir ay devam eden basta ı ikinci B:yle_r~ sokak No. 81 ı ÇOg" alıyor 
lık, .. bir hafta sonra tama· l Her gun ogledeo sonra ı 
mile geçmiq ol ı Telefon: 3315 ı 

ır uyor ... ,, .......... ••\"M•••••• .. H•••• 
ooaooo000000000ooooooooooe aoao oıoooooooooocooooooooooooo 

Pot asa satışı 

Budapeştede eskrim og
retmenleri işten göz açmı

yorlar. Zeged üniversitesi 
profesörlerinden altısı, bir· 
birlerini düelloya davet et
tikleri için eskrim dersi alı· 

İzmir İncir ve Üzüm Satışı yo~::·ıardan ikisi 56 yaşında 
Kooperatifleri Birli~inden: profesör VogeJ He ss yaşın-

- da profesör Zolnay vuruştu · 
Bu yıl rekoltenin büyük olması ve havaların yağışlı git· lar, birbirlerini yaraladılar. 

mesi ihtimali göz önünde tutularak birliğimiz tarafından ikisi ayni otomobile kondu, 
getirtilen potasalar, birliğimize bağlı kooperatiflerde ve bir- ayni hastahaneye götürüldü, 
liğimizin lzmirdeki merkezinde satışa çıkarıimıştır. Satışlar ayni doktor tarafından ayni 
•erbeat ve peşindir. ameliyathanede tedavi edil-

ihtiyaca olanların, hergün öğleden evvel Saman iskelesin· diler şimdi de ayni odada 
ucııı uc ııuıı. ı Ula "''• • "9 ......... _. ·-·--.. -·· - · • •• .. -

ŞarJ sekiz yaşına kadar 
kız olduğunu ondan sonra 
garip bir tahavvüle uğradı 
ğını Bükreşe gidip erkek 
kıyafetinde gezdiğini Şarlaka 
aşık olup evlendiğini itiraf 
ediyor. 

Doktorlardan mürekkep 
bir komisyon bu garip hadi
seyi inceliycce ktir. 

D.ünyanın En 
Azılı Kadın 
Düşmatıı 

Dünyanın en müthiş ka· 
dıo düşmanı olarak tanınan 
Etiyen Vuntez isminde zen· 
gin bir emlak s bibi 68 ya -
şında olduğu halde Viyanada 
ölmüştür. Bu adam bayatın· 
da kadınlardan mümkun ol· 
duğu kadar uzak yaşamışbr. 
Trenle seyahat ederken ya
nında kadır.ı bulunmasın di· 
ye bütün bir kompartımanı 
kiralar, tiyatroya giderken 
yanına kadıo oturmasın diye 
sağındaki ve solundaki kol 
tuklaı ın da biletini alarak 
iki tarafını boş bırakır, evi
ne kat'iyyen kadın sokmaz, 
sokakta yÜi·ü•ken bile ka
dınların yanına sokulmama· 
sını temin için keskin ve 
pis kokulu kalın yaprak ci
garaları içermiş 

VuntzeJ, vasiyetnamesiyle 
miktara hayli mühim olan 
bütün servetini erkek ve 
bekar olan akrabalarına bı
rakmıştır. 

işin en garib tarafı ölünün 
evrakı arasında kendisine 
ilinı aşk eden ve evlenmek 
istiyen yüzlerce kadın mek· 
tubu bulunmasıdar. Kadın 
düşmanı bu mektupları ta· 
rih ıırasiyle tasnif etmiş ve 
saklamıştır. 

Tilki E'hlileş
tirilebilir mi? 

Tilkilerin ehlileştirildiği ve 
köpek gibi insana hizmet 
ettiği görü müştür Bunun 
için de tilki yavruları bul· 
mak veyahud da diri diri 
yakalanan tilkileri çifle ştire · 

rek yavru almak ~icap edt r. 
Bununla beraber, hayvanm 

insana ne kadar alışırsa a
lışsın, daima t etikte durdu · 
ğu, etrafına şüphe i)e baktı · 

ğı müşahade edilınektedir. 

Ucuz • 
emız 

20 Liraya, seçilen kumaş

tan 2 prova elbise dikilir. 
Çocuk için hazır ve ısmar
lama çok ucuzdur. 

Şadrivan altın
da (12) sayıda 
. Ma,J'A• .7olci 

s Aausros 

BirMUtekald Subayımızın Hatlraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceralar 
- 35 

Beyşehirli bölük kumandanı 
şaki Kara Aliye yatak imiş 

Konya kumandaohğıaa 
umum kumandanhktan şu 
şifre geldi: 
"Beyşehir bölük kuman• 

danı lsmail Hakkının Kara 
Ali çetesine muavenet ve 
yataklık ettiği söyleniyor. Se
rian tahkikat icrasile bildi
rilmesi ve bu şakinin der
desti için azami gayret sarf 
edılmesi, kendisine itimadı
nız olan bir zabitin Beyşeh
rine izamile meselenin yakın· 
dan tetkik ve neticesinin in
hası matlüptur.,, 

Alay kumandanı 'beni ça
ğırttı ve şifreyi gösterdi. 
"Haydi bakalım azizim, dedi. 
Hazır ol, bu iti siz hallede
bilirsiniz. 

Hemen bir askeri otomo· 
biline binerek Beyşehrine 
vardım. 

Mülazım lsmail Hakkı ile 
görüştüm, kaza kaymakamı 

Rüştü beyle tanıştım, bele
diyede binbeşı Şakir bey 
adın.da takip kumandanllğın
da bulunan bir zatla karşı· 
laştım. 

lsmail Hakkının tahkikatı• 
na rnemur geldiğimi söyle
dim, evet umum kumandan· 
hğa ben yazmıştım " dedi. 
Kendisinin ne n4; ticeye var
dığını sordum, bana "ağzın
dan çıkanı kulağı duymayor 
mamafi ben tahkikatımı td
kemmiıJ ettırdim. 

Cevabını verdi, kendisin
den evrakın bir gece tek 
bana verilmesini rica ettim, 
kabul etti. Birçok delaile 
istinaden yapılan bu tahki· 
kat epiyce işime yaradı, 
sonra ben de hususi hallerini 
tedkike başladım, raporumu 
bitirdim, bu zabite işten el 
çektirdim ve vilayet merke· 
zine gönderdim, tahkikat 
yirmi gün sürdü, Seydişehri· 
ne de uğradım. Kendisini 
divanıharbe verdiler. 

Vali Muammer bey, alay 
kumandıoına bir hkip eşkiya 
talimatnamesi hazırlamasını 

ve kendisine götürmekliğioi 
emretmiş, işe gene bize ha
vale olundu, 27 maddelik 
bir talimatnarr. e hazırladım, 
kumandana verdim, o da 
valiye sunmuş.. Vali bu ta
limatoamt yi yapan kimdir. 
Demiş, kumandan da beni 

söylemiş, 14derhal bu yüzba· 
şıyı bana gönderin "demiş, 

valinin yanına girdiğim za· 
maa iltifat; buyurdular .ve 
beni yanıbaşındaki sandal· 
yaya oturtarak: 

- Siz, dediler. Bu işlerin 
içinde çok yoğrulmuşa ben· 
ziyorsunuz, mamafi talimat· 
nameden çok memnun ol· 
dum, aferin. 

Dediler. 

Her tarafa müfrı-'leler 
sevk olundu, yirmi i:.?Üo için· 
de bu şakinin etrafı ar1fd1, 
başmdakilerden kiminin ölü 
ve kiminin de yaralı olarak 
derdestine imkan hasıl oldu. 

Sultaniyeden lsmail oğlu 
Mehmet adında altı çocuk 
babası bir asker, yavruları

ıHn sefaletini düşünerek as• 

kerden kaçar, Karaman şu· 
besi bunu tutar, keydirir, 
kuşatır mürettebatına sevke· 
dilirken gene bir yolunu bu

lur, firar eder, bundan sonra 
bir dahıa kaçar, artık bu 
d~fa yanma katılan kaçak· 
lardan lbrahim ve Velide 
birJe~erek dcığa çıkarlar, el
le. inde silah bulunduğu için 
şekavete başlarlar. 

(Ark•~• var) ........ IUlll........ ., 
Can Veren 
Elektirik 
Koltu~u 
ltalyan doktor )arından B. 

Pikkol Ll'oaardo ile asistan 
doktor Vılyam Marif, öldü· 
ren değil eğer elektir ikle 
öldürülmüşse ölene yeniden 
can veren bir eJektirik kol· 
tuğu icad ettiler. 

Bu koltuğun tecrübeleri 
yapılmış ve müsbet netice 
vermiştir. 

B rk~\ h .y. auı ch:htidLle 
· öldü üp bu ko,tuğa koymuş· 
laı bay vaular dirilll1iştir. 

Kıt'aların 
Büyüklük 
Dereceleri 
Dünyanın en büyük kıt· 

a ! t Asya, ondan soı:ıra Afri· 
ka, Cenubi Amerika Avru· 
pa, Avu5turalya gelmektedir. 
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Efenin a6sü efece olur 

-~~şıc- c "" A Tak a, 
lnsanlar"ne tuhaf) oluyor· hep hiç!! yazık ölenlerle, kı-

lar, azacık etfendiler kanlan- rılıp dökülenlere .• Bu lııpao· 
dllar'mı? Birbirlerine gelsin yollar ne akıls ız, ne kafasız 
tokat·sme. Birbirlerinin ea- adamlarmış be yahu?! GeJ~-
selerinde boza pişiriyorlar.. lim şarka: burada da Japon 
ispanyada kardeş kanı göv- milleti gemi azıya aldıkça 
deyi götürüyor. iki taraf da aldı. Koca Çini karşısında 
birbirlerile boğuşuyorlar, aınr· titrer ve aciz mevkiiode gö-
lardanberi binbir zahmet ve rüoce herifçi oğullarının bu-

runları kaf dağına .. çıktı. 
sanatla! meydana getirile:ı Şimdi de Sovyet Rusyayı pi· 
eserler, anıtlar bir gecede 

re gibi görmeğe başladılar. 
ve birkaç günde viraneliğe Bu kadar topraklar afdllar, 
döndürülüyor. Güzelim vatan- gene kanmad:lar, burası da 
lannın her köşesi delik de- bize lazımdır diye Rus hu-
şik köstebek yuvalarına çev- dutlarmı tehdide abşladılar. 
riliyor. Şimdi bu iki büyük devlet 

Kafalar parçalanıyor, kol· ve miJlıet birbirJerioe girmek 
lardan, bacaklardan kuleler üzere bulunuyorlar. Her iki 
Yapıyorlar. Birbirlerinin göz- taraf ta sınırlarına asker ve 
lerini oyuyorlar .. Ne imiş bu? mühimmat dökmeğe başla· 
Sen alacaksın ben alacağım. dılar. Aras1ra birbirlerinin 
Başkanlık sandalyasıoa sen kuvvetlerini deneyorlar. Ge-
oturnııyaı:aksıo da, !:>en · otu· ·ı ne savaş1meraklıları, arkala
racagım! Sen hüküm sürmi- rıodao milJetlerioi de sürük
yeceksin, beo. süreceğim!, Qlemek için biobir entrika çe
al takka, ver külah!! netice Eviriyorlar, Derede ise birbir-.. •••••••••••••••••••••••••• ........................ .. 

f 
( 

Denizi Savaşı 
... 

-- -Gene beşeriyet t-öyle felaketlere maruz kalacak mı ? ! ! 
Cooo~oooocooocooooooaocc:~oooooooo~~oooooooooo~®® 

Güzel''Gözler Müsabakası 

« lklkıa Seıt J 

• 
nın 

8 ACUSTOS 

' İ! Daimi Encümeninden : 
\ ş .. h . ..: F .. zıl okulu belalarının onarılması 28?4 lira 84 ka· 

rot açın tut.uile ve 15 gün müddetle açıl.c eksıltmeye kon~I· 
o"b.andan is t eklılerin 2490 sayılı ya"a hülcüm'e•İne ROıe 

bazuııyacakları tem natlarile bi l ı kt~ 18 Ağuıto ı 938 Per-
tembe günü saat l l de il Daimi E •cüme~i~e ~~! vurmala~ı. 

Sazından, 1 

Sözünden · 

Bu işe aıt keşif ve şartname Ncafıa mudurJugu.ıde tetlcık 
d ·ı b" • (2763) e ı e ııır. 

İl Daımi Encümeninden : 

Ve üt ah 
lerinin boğazlar111a sa11laca k
lar, g~ne dünyayı kana bo 
yıyacaklar, Ç '> Cıı ld arı yet im, 
kadınları dul bı rak .. c ki r . 
Bunlar d el i ı mi sank ı ? .. 
Yirminci }'ÜZ ~ılın so rı lerında 

bu boğuşına ne:lir? louol arı 
birbirıne kırdıraı •kta n~ zev k 
vardır?! Asıf efeJik ve m e • 
deniyet, iasaolığl korumak, 
insanca yaşamak ve eylik 
etmektir. Efe 

Ve Korku 

Dünyayı g~ne höyük bir ateş mi saraca~? ! Henüz genel 
savaşm acllan yüreğimizde ... 

-- -------------
Rusyad iki Dost Konuşuyor 

Ödemiş Huııusi mubast!be binasının ikmali inıası 1 ~~O 
lira 30 kuruş açın tutarile ve 15 güa müddetle açı~ e_kıut· 
meye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa buk.umle
rioe göre baz rhyacakları teminatlarile birlikte 18 Aguıtoı 
938 P~rşembe günü saat 11 de il O.timi Eacümenin ! bat 
vurmaları. (2762) 

··~- rı ..,~ '*-"t:t.....--•-ıtm=-cı:::;~=-....... ---· 

f zmir Def terdarlı~ıııdan : 
Satış DO. 

1403 Bostanlı Takııim so. 31 Taj11u1:1arah Ev 
1404 Ş.!hitler 2. ioci altın so. 6 taj uD_ıralı e>1 • 

14J5 Turan Cafer Tayyar Sokak 7 eskı 48 .,e ş·mdı 

Lira 
201 
305 

49 ta jnumaralı ev 800 
1406 Kahramanlar 1553 Numaralı sokak 1 - 1 Taj · 

numarah ev 
1407 Karşıyaka Dadebafı Ma. Meaemeıı C:I. 41 Taj· 

150 

numaralı F urun 150 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 1 - 8 · 938 tarihinden 

itibaren 15 gün müddetle açık artırma suretile müzayedeye 
konulmuştur. ihalesi 15 - 8 - 938 tarihinde Pazerteıi güaO 
saat 13 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğjjoe miraca• 
atları. 1 - 8 - 938. (2811) 

Ucuzluk böyle olur 
Amerikada olduğu ka

dar Türkiyenin her tara· 
fında umumi rağbetini 

kazanmış olan baıerat düt· 
manı "Fyosan" ilicı koku· 
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları hiç rahat-
sız etmeden kullanıldığı 

için her cios sinek iliçla
ruıd•n üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir ctmile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
karlık yaparak 1 litrelik 

-. ambal. jı 75, yarım litrelık 

- Okadar derin düşünme azızıaı, senin başına gt-lecek 
şey benim de başıma ~elecek. 

ambalajı 40 ve 4 litrelık 
ambal .. jları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
,) barat Deposu) 

undctn aray.nız. 
- -- - ··- !!!!11!!!!!!9 ---!!!!:':!:Z:!!!!!'""-"!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!!!1!!!!!9!!!!111!B!l!l!!!I• _...... ~= '!':: 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
. lerioir.i Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

1 Zıngal 
Fırıolanmıı Kayıalarnı 

Sataı Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticareta nesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 

- Evet dostbm hudu~la;da gittikce iş cid i ş:\. ~r. 
- Ben kuvvetle umuyorum ki bu m esele dimlomasi yo· 

lile h a lledilec k 

Kazım 
Şangüder'e 

kııı plamal•r çok ucuz 
satılır 

lnş a a llah ~enin ded iğin g '>: olsun da . 
----~· - - ---

yada 

yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutabauıı 

~---~----
Dr. Fahri Işık 
lımir Memleket Ha1tanesi 

Rootken Mü t " .. , ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda isi yapılır 
lkmcı BeyJer So. No 29 

, cFON: 2542 

~-3l!:511--------
Tü rk Paz.l n 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

CiJ.t "f enasü] hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

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

S. Ferid 



•• 
Olçüler 
Ve Ayarlar 

Ölçüler ve ayar nizamna
mesinin görülen ~lüı:am üze
rine bazı maddeleri tadil e
dilmiştir. 

içkilere mahsus şişeler ve 
ecza kaplannın, menba su
ları ıiıelerinin hangi hacim
de bulanacakları bu arada 
tesbit edilmiıtir. 

Bunlara süt ıııiıeleri de da-
lıildir. Şişelerin hacimlerini 

, ... olma ve silme paylarını 
ı-ırösteren bir liste aynca ka
J rarnameye bağlanmıştır. 

! Bay Nail ve 
bay Mehmet 
Şehrimiz Tecim Lisesi11in 

değerli ve : çahşkan direktö
rü bay Nail Esen bazı işlerin 
tesviyesi için dün Ankaraya 
gitmiş ve yerine vekil olarak 
yar direktör bay Mahmet 

Y Salepçiyi b1rakauştır. Hay1rh 
d yolculuklar temenni ederiz. 
c • 

a ipekli kadın 
li 

Çorapları 
fi ipek kad1n çoraplarının 
"• burun, topuk ve tabanJan 
D• çift kat olarak yapmayan· 
fi lar ce.zaland1rılacak ve ço· 
bı raplar mü11dere edilecektir. 

: Fuar İçin 
mSigara Ve 

Likörler 
lzmir fuarı için latanbul 

Hı inhisarlar idaresi tarafından 
mc haz1rranan sigara ve likörler 
etı ıehrimize getirilmiştir. 

1 Takdir 

8
. Ediliyor 
}' Tepecik pazarında beledi· 

rızı • t ı· t 1 • · b yenın a ıma name erını ar-
e fiyen tatbik J ve halka ucuz 
·~ etya yedirmek için sabahtan 

' akıama kadar güneşin altın· 
er da yorulmaz bir azımla ça
ay lııan belediye mıntaka amiri 

İ bay Lüfti Hiçdönmezin faa
liyeti memnuniyetle görGl
mektedir. 

Halkın Sesi -Bu kıymetli 
memurumuzu biz de tebrik 
ve takdir ederiz. ................... 

--ızmir Askerlik ' 
Q Şubesinden: 
erj Hesap ve muamele me· 

' murları okuluna gireceklerin 
imtihanları ;; 15-Ağustoı-938 

1 gtlntl saat 9 da Bornovada 
TDmen karargahında yapıla
cağından istekli subayların 

14 - Ağustos • ,938 gunu 
iç aababina kadar tekemmül 
t~ etmiı evraklarile beraber 

ltıt şubeye müracaatları ilin o· 
dL Junur. 
riı 

j Yeni Bir 

r Dünya rekoru 
Sovyet haltorcilerinden ya

f'~ r1m ağır siklette Manukian, 
in .ol elle araşe olarak siklet 
ra~ kaldırmakta yeni bir dünya 
t e rekoru vücuda getirmiştir. 

Manukian, sol elle 92 kilo· 

(ll•hSeal, 

ikinci bir Rus Japon harbi olabilir mi? 
Paris (Radyo) - Burada bütün matbuat son Rus • Japon hadiselerini tahlil ederek bu 

harbın ikinci bir Rus - Japon muharebesine benzemiyeceğini iddia ediyorlar. ( Jornal ) bu 
hususta şu mutaleayı yürütüyor. Vaktile yapılan Rus·Japon harbının bir ikinci safhasını 
bugün için gelecek biraz garip ve mantıksız olacaktır. Bizim fikrimize göre bugün Japon· 
yanın da Rusyanın da sırbndagi yüklerin ağuhğı ikisinin de belini bükecek derecede müt
hiştir. Onların bugünkü mes'uliyet ve meşguliyetleri iki dostun da varlığı tehlikeye koyabilir? 

• 
Italyan Mareşalı Balbo Berline Gidiyor 

Pariı (Radyo) - Havas Ajansının Berlindeki muhabiri bildiriyor. 
Pek yakında ltalyan hava kuvvetlerinin en mnbim uzvu o~an Mareşal Balbo BerJine ge

lerek Alman hava kuvvetlerinı resmen görecektir. Hatta bu ziyaret esnasında Mareşal ile 
Berlin hükümeti arasında bir askeri anlaşmada imza edil~cakmiş Berlin gazeteleri bu ziya· 
rete bir ehmmiyet atfetmektedirler. 

Almanya ile ltalya daha ne istiyorlar 
Paıis (Radyo) - 8erlin ile Roma arasında vukubulan son müzakerelerden bahseden 

(Lom libr) gazetesi Almanyan1n daha birçok şeyler istediğini ona iptidai maddeler, petrol, 
benzin ve maden daha binbir çeşit şeyler lazım olduğunu ve ltalyanın de Akdenizde daha 
çok genişlemek arzusunu beslediğini yazdıktan sonra diyor ki: "Almanya ile Italya daha 
pek çok istiyebilirler. 

YaJnız onlara şunu babrlatahm ki istedikleri şeyleri ortaya atarlarken bunu kuvvet ve 
silah ile alacaklarını anlatan meydan okuyucu ifadelerden vazgeçsinler. Çiinki lngiltere ile 
Fransa bilhak bu gibi musellih teşebbüslere atdmalarını menetmek içindir ki bugün vak
tinden fazla anlaşmış ve birleşmişl oluyorlar. 

Mısır Ordusu 
kumandanı 

Bük reste 
Bükreş (Radyo) - Mısır 

ordusu umum müfettişi Aziz 
Elmasre paşo Bükreşe geldi. 
Yarın buradan Amerikaya 
hareket edecektir. 

Hurda demir 
ve benzerleri 

Ankara 8 (Hususi) - Hur· 
da demir ve benzeri ilk 
maddelerin ihracının yasak 
edilmesi hakkındaki kanunun 
birinci maddesine tevfikan 
kahnlığı 1,5 milimetreden 
ince olan çelik ve demir 
saç kırpıntıJarile teneke k11-
pıntı ve döküntüleri müstes
na olmak üzere memleket 
dahilindeki bilumum demir, 
bakır, kurşun, kalay, tutya, 
aJeminyum antimuvan ve ni- · 
kel hurdalarile bunların hur
da halindeki ha!italarının ve 
kullanılmıyacak bir bale gel· 
miş bilumum mubarik veya 
müteharrik vasıtaların ibra· 
cının yasak edilmesi ve ev
velce muvakkat bir tedbir 
olarak ittihaz edilmiş olan 
2 6317 sayıh kararname· 
nin ;meriyetten kaldmlması 
Vekiller Heeetince kararlaş
brılmıştır. 

•• 
Mühim bir 

haber 
Macaristan - lngiltere 

mali an laşması 
Londradan haber veriliyor. 
Macaristan devlet adam· 

larından kont Bethlanı Lond
raya gelmiştir. 

Dünakşam Karşıyaka vapu
runda bir dayak hadisesi oldu 

Dün akşam üzeri 7,50 de 
Karşıyakadan lzmire sefer 
yapan vapur Pasaport iske-

lesine yanaşırken alt kattaki 
birinci mevki kamaranın sağ 
koridorunda birdanbire bir 

gürültü işidildi, bu sırada bir 
çocuğun acı, acı "Babacığım, 

babacığım,, feryadı kamarada 
akisler peyda etti, herkes 

"Ne oluyoru ?,, diye telişa 
düştü. Arkasından sille tokat 
başı çıpiak esmer bir adam 
kamaranlD içine atıldı, yerde 
tekme yumruk yiyordu. 

Üç dört kişi birbirine gir
mişti, vapur da pasaport is-
kelesine yanaştı. lçerden 
bağırdılar: polis, polis. lske· 
lede nokta bekliyen polis, 

Faşistim 
Siyaseti 
Hakkında 

Bay Mussolini'nin na.şiri 
efkarı olan ujurnale d'lta· 
Jia,, gazetesi şöyle yazıyor : 

'4Biz Almanya ile birlikte, 
Avrupa kıt'asının yeni tarz 
telekkii cihanı benimsemesi
ni istiyoruz. Biz faşist dok
trinimizi Avrupaya ihtiyari 
olarak veya zorla kabul et
tirmeyi arzu ediyoruz. 

Zaferimizin bir safhası da 
ispanyada, ikinci safhası da 
merkezi Avrupada tezahür 
etmelidir, diyor. 

Pravda Ne 
Yazıyor? 

"Balkan memleketleri Yu
goslav başvekili ve hariciye 
nazuı Stoyadinoviç'in üç se· 

derhal içeriye atladı. Düğü
len adamı mütecavizlerin 
elinden aldı. Bunlar birbir
lerine küfürler savuruyor
lardı. 

Tesadüfen vapurda Cum· 
bnriyet müddeiumumisi kıy
mettar Adliyecilerimizden 
Bay Asım da yolcular meya
nında olduğundan derhal 
hadiseye el koydu döğülenle 
döğenler dişarıya çıkarıldılar. 

Orada söylenilen sözlere gö· 
re lzmirimize birkaç gün ev· 
vel üç yankesici gelmiş, dö
ğiilen adam bunlardan biri 
imiş. 

Vapurda bir gencin cebine 
elini sokarken yakalanmış ve 
bunun için herifin üzerine 
çuJlanmışlardır. 

'Tarihten 
Evvelki İnsan 
Kampı 

Arkaojoı'4e yapılmakta 
olan ·tasviye ameliyeleri es· 
nasında tarihten evvelki ia
sanlara ait bir kamk keşfo
dilmiştir. Bu istasyonda bu· 
lunan muhtelif eşya arasın· 
da, ezcümle, balçıktan ya• 
pılmış çanak çömlek kırıkla
rı, seramikten kargı uçları, 
hayvan kuş, ve bahk kemik-
leri ve bir kurba müstehase· 
si vardır. Bunlar üzerinde 
tetkiklerde bulunulmaktadır. 

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

nedenberi gösterdiği faaliyet 
hakkınd2 uzun makaleler 
neşretmektedirler. Reaksiyo· 
ner • faşist gazetesi Stoya• 
dinoviç'i Balkanların sulh 
mücaidi olarak göstermeye 
çahşmak~adır. 

Halkın Sesi hakkın sesidir ı 

lzmir - Aydın 
muhteliti 

Dün Alsancak sahasında 
hatırı saydır bir seyirci ka-

labalığı önünde mısafir Ay· 
dın muhtelit takımı lzmir ta

kımile karşılaştı. Netice 8-4 
lzmir lehinedir. 

Bu farkla sonuç mısafirle· 
rimizin kuvvetini tebarüz et-

tiremez çünkü daha ilk dev· 
rede kalecileri sakatlanarak 

oyundan çıkmıştı yerine ge· 
çen oyuncu tabiatile onun 
kadar muvaffak olamazdı. 

' 8 A('.lUSTOS 

maçını lzmir 
kazandı 
Aydın mubtelitinde Zihni, 

Nurullah, lımail gibi lzmir 
takımlarında senelerce ma· 
vaffakiyetli oyunlar oynayan 
değerli oyuncular vardı. Ta
kım çok güzel anlaşıyor. 
Yaptığı goller günün en &Ü· 
zel hareketleri arasına gir· 
meğe layıktı. 

lzmir muhteliti son 25 da
kika zarf1nda yorgunluk ali
imi göstermiştir. Bunu antre· ' 
man noksanlığına atfetmek 
doğru olur. 

Kırılmaz Cam ve Tank Yeni 
Değ 1 Çok Eski Bir icattır 
Zamanımızın mühim ke- ı ni bir şey değildir. Bunu 

şif ve ihtiraları sayılan bir ilk icad edenler Kartacalı-
çok işlerin binlerce sene ev· lard1r. Yanlız eski tankların 
vel kulJaaıJmış olduğunu ta- muharrik kuvveti benzin de· 
rihi kayıdlar birer birer is· ğil canlı hayvan idi. 
bat etmektedir. Meseli oto· Demir kule şeklinde ya· 
mobil ve otobüslerde cam- pılan bu tankların için de 
)arın kırılmasından çıkan bulunan filler düşmanın üze· 
kazaların önünü almak için rine yürümekte idi. Bu tank· 
istimali mecburi tutulan kı· )ar sayesinde Kartaçahlar 
rılmaz camların eski Yunan· birçok zaferler kazanmışlar-
lılar tarafındön icad edilip dır. 
Romalılar tarafından daima 
kullanılmış olduğu şimdi an
laşılmışhr. 

Roma imparatorluğundan 
Tilberüs kırdmaz camın ica
dına o kadar ehemmiyet 
vermiştir ki bunu icad eden 
adamı Yunanistandan Roma
ya davet etmiş ve kendisine 
bir çok şeyler yaptırmıştır. 

Mucidin başka ]memleket
lere giderek aynı şeyleri o· 
rada dahi yapmaması ıçın 
bu kadar takdir ettiği ve 
mükafatlara gargeylediği a· 
mı adet mücibince öldür
müştür. 

Umumi harbin son devrin· 
de kullanılan tank dahi ye· 

Modern şehirlerde ıeyriıe· 
feri tanzim ve intizamı mu· 
bafaza etmek usulü Roma· 

lılar devrinde dahi cari ol
duğu meydana çıkan kanun· 
lardan anlaşılmaktadır. 

Romalıların Yeniçerileri 
olan protoryetlerin bir vazife 

si sokakların bışlarında du· 
rup dört nala at ve araba 

süreoleri ve kazaya meydan 
verenleri tutmak ve mahke· 
meye teslim etme idi. 

Sokaklarda halkın emni-
yetine büyük kıymd veril· 
diginden işaret ve tanzim 
memuru askerle•~ en yük 
sek maaş verilmekte idı . 

Bir Mekteb Açan Bir Hapi
sane kapar 

- Baştarafı 1 incide - b ir kısmını beden (erbiyeai 
çok çalışmış ve ceza evini hareketleri ve geçit teımi 
bu hale getirmiştir. Misafir· yaptırdı, son'.a şube\ler içil· 
ler iç bahçede mevki aldılar. di, askeri muzikası güzel 
Karşdarında da zavallı mah- hava~ar çaldı. Misafirler gez-
kumlar vardı. Halkevinin dir.lldi, hastahane ziyaret 
çalışkan üyelerinden Tumlu· edildi, cezalı bir genç tara· 
pınar okulu baş öğretmeni hadan çok güzel bir nutuk 
B. Gaffar ortaya çıkb. söylendi. Mahkumların yap• 

Oradaki erkana hit~'t>en takiarı ei işleri göjteriJdı. 
Halkevinin bir sene içinde Kadın ve erkek iskarpinleri 
kültür yollarında meydana cidden çok zarif ve çok 
getirmeğe muvaffak olduğu ucuz ve çok dayanıklı, doku· 
işleri birer, birer saydı ve malar, fanilalar, yatak çarşaf-
"İşte bugün de mahkümlar ları havlular ve boncuk iıleri 
için hiç okuma ve yazma ve mobilye takımları pek 
bilmedikleri halde burada müstesna, dışardan verilecek 
mükemmelen okuyup yazan· her türlü sipariş de kabul 
fara diploma veriyoruz, gene olunuyormuf. 
bunların içindeki yoksullara işte cumhuriyetin cezaev· 
iç çamaşırlan hediye ediyo- leri. Hapishanemizi bu bale 
ruz, gelecek yıl daha geniş koyan kudretli eller varolıun. 
yardımlarda bulunacağız ,, 
Dedi. Vali mavinimiz diplo
malarını birer, birer, dağıttı. 

~·--
Radyotelgraf 

Tarifesi City'den sızan malümata 
göre mumaileyh lngiltere 
hükumeti He bir mali anlaş· 
ma aktedecektir. Hatta ln
gilterenin Macariıtana mühim 
bir meblağ para yardımın
da da bulunacaktır. 

- Baştarafı 1 incide - u 

~ Halkevimizin değerli başkanı 
bayan Şehime Yunusta iç 
çamaşırlarmı havi olan pa
ketleri verdi. Makumlar o 
gün çok sevindiler. Cumhu
riyet idaresinin büyüklüğünü 
bir daba anladılar, teşc:kkür
ler ettiler. Bizde o gün bu 
muzdarip ruhlu vatandaşlar 

lngiliz siyasileri bu ziya· 
rete ve vereceği neticelere 
büyük bir ehemmiyet atfet
mektedir. 

olduğu gibi birçok kazalar1n çıkması ihtimali vardu. Acaba ' 
gazeteniz vasıtasiJe bu genç yurddaşlar1mıza rica etsek ka
bul ederler mi? f 

Lütfen ya bisikletlerini şehir içinde az sibıftnler veyahut 
bu eğlenceden ve yarıştan vazgeçsinler de iştablanaı paza
ra saklasınlar.,, 

Malumdur ki Macaristan Bu teklif çok doğrudur 
a rasmda beş ,on~dakikamızı 

ediyoruz. geçirdiğimiz için çok müte-

Aokara 8 (Huıuıi)-Rad
yotelgraf üçret tarifesi ve
killer heyetince taıdik edi· 
len Gemi istasyonları ile ka· 
ra merkezleri ve iki gemi 
istasyonu arasındaki radyo• 
telgraflardan kelime baıına 
al1nacak ücret tesbit edil
miştir. Tarife umum menfa
at ve selametine teall6k e
den radvotelO'raflardan nara (t l"Inln ___ '"_ bassis kaldik.~ Mahkômlardan 


