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(Halkm Sal) Matba .. ..a 
Buılllllfbr 

Geçmlyea yazı reri v.um• 
KISA VE AÇIK 

Ordumuz girdikten sonra .•• 
Va imizin 2üzel bir cevabı 

Halaydan gelen haberler d-ha birkaç hafta evvel bir fe
ııt, nifak ve boguşma yeri olan o güzel diyaı ın Türk ordu
ıu girdikten ıonra gösterdiği nizam, intizam, asayiş ve em
niyet manzarası Türklerin askerlikte olduğu kadar idare 
llıakanizmasınıo kullanmak hususundaki büyük kabiliyet ve 
İstidadını dost ve düşman bütün insanlara ispa'c: ettiği için 
ile kadar iftihar ehek gene azdır. 

Türk ordusunun değerli ve kudretli büyük ve l.:üçük su· 
baylarınıo gerek ırkdaşlarımız arasında ve gerek Fransız 

llıuhitinde yaratmağa muvaffak oldukları sempati bavasile de 
ınağrur olabiliriz. Fransız gazetelerinin gere l< idare ve gc · 
rek askeri meseleler de gösterdiğimiz olğunluk ve vekar 
Örnek feri hakkında yazdıkları makaleleri okuduktan sonra 
ıerek Türk ve gerek Fransız umumi efkara bu iki eski 
dost miJJetio biı: Hatay meıelesiuden dolayı birbirinin boğa
llna atılmalarını meneden dirayetli ve uzağı gören siyaseti 
takdir etmekten hiç bir zaman hali kal rııyacakhr. 

SIRRI SANLI 

1. Piyangosu 
--------~-------0000-----------------

~o bin liralık büyük ik.-amiye 
24937 numaraya düştü 

5 6486 35639 24695 29288 

O 000 3299 17039 12531 12086 
~ 38541 30908 18661 24651 

Lira 
24,937 numara 

kazandı 
tooo Lira 23827 No. va 
looo Lira kazananl~r 
35745 17381 

500 Lira Kazar anlar 
375 1848 575 355 

27247 131 1344 2750 
86035 17943 5062 17409 
ı1s90 29814 23414 37581 
'9776 33316 10700 30347 
~3973 19438 
27788 25038 15102 33776 
l7437 34507 33900 3248 
l6955 33089 22231 
20o Lira Kazananlar 
~7617 14917 16185 26233 

-- ı, -- --
... I' 

38900 20397 36972 14146 
17570 11727 8972 18070 
30297 7341 3990 3247 
33416 4547 5943 3G350 
3135 36194 9334 18889 

38793 8424 17185 19282 
31727 34732 12668 15236 
13429 ' 9613 8507 7552 
22784 36472 7141 18440 
6051 1477 29872 26149 
3815 4831 

100 Lira Kazananlar 
38336 33190 35856 20219 
29567 9781 30610 15940 
30605 14791 25023 25316 
20339 6199 10557 24126 
20475 26379 17052 15267 
11524 7657 38019 8873 
37713 33232 31072 13942 
19542 25590 2397 30664 
7273 11504 37256 5430 

Sonu 4 üncüde 

Izmirin turistik bir şehir 
olmıığe layık olmadığından 
bahseden Son Postadnkı B. 
Mllbiddio Birgen 'n makalesi 
alaka ile neticelenm iş ve 
kendisine valimiz tarafmdea 
şu cevap verilmiştir. 

- " İzmirin turistik şehir 
olınıyacağı yolundaki müta
laayı lzmir hakkında cemi· 
lekar cümleler içinde görme
miş o11aydırn, mutlaka haset 
snikasiyle bir ecnebi muhar· 
ririn yazdığına kani olurdum. 
Makale muharririni çok iyi 

tanmm. lzmiri tacıdığına da 
biliyordum. Makaleden mem
lekette uzun müddet yaşa· 
mak tanımak için hafi olma
dığım, tetkik lazım geldiğini 
anladım. 

lzmirin turustik şehir ol
maması sebepleri barabisidir, 
deniyor. 

Fakat lzmirin, Cumhuriyet · 
devri içinde yaralarını teda
~ i ctmeKte ve sür'atle üm~ 
rana kavuşmakta olduğu 
nazarı dikküte alınmıyor. iz. 
mirin bazı kırlarıDın ağaçsız 
oldası temas edilmiyecek 
kusur değildir. lzmirin mü
said iklimi, ağaç yetiştirmek 
te rekabetlkubul etmez. Nı 

tekim ~ bi;kaç seneden~ 
Kadıfekaleden 1 başlanarak 
sessiz sedaaız bir ağaçlama 

Deniz ve gü:ıeı banyolarının sthbi faydalarını, · bele in~alar.!_$.!nç]~ v~gU~Jlik v_erdi
lli öireaeD:.bayan1ar2 mümkün olsa gece uykularını da plAjların kenarlarında geçirecek
rd· ır .•• 

STER GUL iSTER AGLA 
Bıyık 

Bı11k eskiden erkeğin alimeti idi. Delikanlılar bunu süslenme vasıtası"sayariar, ve kimin' 
YıiJ bUyükse gururlanırdı. Hatta çok defa medh makamında olarak : "Falan filanı bıyı-11 
lll1a bir tarafına asar., denirdi. 
itte bu bıyık meıelesidirki lrlindalılar lngilizlere kin bağlamışlardır ve buda eski ve 
riht birhidisenin~ neticesidir. "' ~ 
ı .. liliz Kralı altıncı Hanri tahta çıkbğı zaman bir ferman. çıkarır, 118ütun lrlındahl;;-
11dannı traı .,,etmeğe mecburdurlar.,, Der. Traş ettirmiyenler idam olunur. 
s.. de ey okuyucum böyle keyfi emirlere : 

iSTER G,~ 

pto ğramı tatbik edilmektedir 
ve iki üç sene içinde bunun 
feyizli neticelerini herkes 
görecektir. lzmiri, sıcak mem 
leket sayma meselesine ge
lince bu, bilhassa lzmire ika
met etmiş olanların söyliye· 
c~ği söz değildir 

Ben bunu pek b esabsız 
buluyorum . Çüokü lımirin 

oldukç• kuvve tli ve kendini 
hissettirir kışı vardır. Her 
mt aıleketin , meseli Alman
ya ve imali Avrupa ş e hirle· 

rinin yaz mevsiminde geçir· 
dikleri şiddetli üç sıcak gün 
sayılabilir. lımirde de bun
lar nihayet on günü geçmez, 
aradaki bu yedi günlük 
fark, lzmirin sıcak mem!e
ketlerder. sayılmasına hük
metmek için kafi midir? iz. 
mir, Yemen midir, Afrika 
mıdar? Ben bunu lzmire if
tira telakki ederim. lzmir
den daha sıcak olan Yuna

. nistanın, ltalyanın, Cenubi 
Fransa01n turistik memleke
ti olmasına itiraz edilmiyor 
da Hinterlandında yanlız en 
meşhurları (25) i geçen an
tikiteler gibi büyük hazine
ler ve çok şairane yaylalar 
ve bikir ormanlar, en güzel 
ve muhtelif şifa hastaları 
mücerrep kaynaklar yattığı 
halde lzmire bu m82.hariye
tin kıskanılmasını hayretle 
karşılarım. 

Filistin Ateş 
İçinde 

Roma (Radyo) - Filistin· 
de durum pek dehşetlidir. 
Hastahaneler yaralılardan 

taşmıştır. Mektebler bile ya
ralılarla dolmaktadır. 

Hoş Geldin 
Hemşehrimiz 

Ankara hukuk fakültesi 
profesörlerinden olan lzmir 
şaylavı değerli hemşehrimiz 

B. Mahmud Esad maaile şeb· 
· riaıizi şereflendirdiler, kendi
lerine ,,Hoş geldin,, deriz. 
~ ----oQ .... ___ _ 
Fransız r. --
Gazeteleri de~ ------- --
Memnun 

• Paris (Radyo) - Sovyet 
.- --- -
~Rusyanıp •Ankara büyük el-
• çisi .. bay , Terentiye!:i!_!ü!:_ 
-kiye" - Fransa anlaşması do-
lay11iyJebiikii'2!_etinin ı mem

f;'nuniyet ve tebriklerini An· 
'kara hükümetine bildirmesi 
-ıiaiiiilmatbaah tarafıadU 

'Azi~ ve kıymetli misafirlerimi
ze verilen ziyafet parlak oldu 

Limanımızda bulunan Ha- samimi gcçmiı!ir. Aziz mııa· 
midiyemizin değerli suvarisi firlerimiz bir buçuk aylık 
yarbay Necati Özdeoizli, g ezilerine ait intibalarını aa-

maiyetini muhterem valimiz 

B. Fazh Glileş tarafından 
verilen dünkü ziyafette eay-

lavların ız, ko1general Mus-

latruışlar ve kendilerine kar• 
şı her taraftan giSıterilen 
sevgi ve mısafirperverlikten 
pek müteba1111 oldaklarını 
bildirmişlerdir . 

lafa Muğlalı, Mustahkem lzmirliler tarafındaa glı· 
Mevki komutanımız general terilen ve bayraklarla dona· 
Ruim, fırka komutanı gene· tılarak kendilerinde bGytlk 
ral Nuri, belediye reisimiz bar hatıra bırakan hilınll ka· 
Dr. Behçet Uz, aıkeri üme- bülden memnun olduklarını 
ra ve mülkiye müderanı, ga- ve ziyafetin samim iaife ıof• 
zetcciler hazır bulunmuştur. ra11ndan farkı olmadıiını 

Ziy,fet, çok neşeli ve ç<_>k beyan etmiılerdir. 
~----------~------~c::::::ı 

Hatayda ordumuzun talimleri 
ırkdaşlarımızı seviç ve iftihara 

boimaktadır 

fstanbul (Hususi) - H ta· 
yın her tarafında ordumuzun 
girdiği gündenberi mutlak 
mutlak bir sükun hüküm sür
mektedeir. Kıt'alarımızın her 
güa yaptıklar talimler birçok 
halk tarafından alaka ile ıey· 
redilmekte gelip giderlerken 
henüz doymayan lrktaşlarımıı. 

askerlerimi derin bir mem · 
nuoiyelle seyretmekte ve 
neı'eleri günden güne fazla
lanmaklııdır. 

Hatayın her tarafında en 
küçük bir polis vak'aıı bile 
görülmemektedir. Türk unıu

runua asayıı ve intızama 

olan kabiliyeti bir kere daha 
r.azarlarda tesbit edilmiıtir. 
Şimdiye kadar yapılaa ıen• 
likler vekar ve intizamla de• 
vam etmiı ve hiçbir taıkın• 
hk eseri göıterilmemiıtir. 

Türkçe 
Neşriyat 

lstanbul, .ıl2 (Haıuıt) 14 
Temmuzda Moıkova radyo
sunda Türk geceai tertip 
edilecektir. O gece Türkçe 
konserler, konferanılar •eri· 
lecektir. .__. ... -.ı_. ......... lıımll_ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Lambalar yanmıyormuı? 

"K.,, imı.asile ahnan bir mektupta ıu satarlar yazılıyor: 
Karşıyakanın Soğukkuyuda 1841 inci sokağındaki elekt· 

rik lambaları üç güddenberi yanmamaktadır. Belki tellerde 
veya limbalarde geçenlerde esen tiddetli rllıglrlar aeticeai 
olarak bir araza meydana gelmiştir. 

Lütfen belediyemizin dikkat nazarını çekmek Gıere bu 
dileğimin gazetenizin bir köşesine iliıtirilmeıini ıayıılanmla 
rica ederim.,. 



ıb•f e t C llalkıa Sut , 13 TEMMUZ 

RHlRllBtallEIBıfDIJll E6ıı• ı DUNY A.DA. j Bir Mü!ekaid Subayımızın Hatıraları: 
:v ASET VE ADALETi ILEI Doktorun ıasıhatıerı NELER Çakırcalı 

Türk Dünyasının En Yüce Hakanı 1§ B k Q YOR? 
M\i:@Llfllm<:l~iRJi 11~~~bıarı LU . E F E'nin 
1 AYA T VE KAHRAMAN L 1KLAR1 1 ya K;~:m~:;~ı~t!~·:..h!~.:.~: 20 :;i~;:ek~~~ir ı Hakiki Maceraları 

J ırilai Tefrika Ya.zan: H. TürkekalE ya (Kolibasil) denilen mik· Fransanın Reism şehrin· 
Blfl9 - 71 - GBBSBD robun tahtı tesirinde vaki ki büyük katedral tarihi bir 

-13 -

1 D hazret)erı•nı• o••z yu··rekten olur. Bu kolibasiller bilhassa abıdedir. 
kolitlerde barsakların gışayi Fakat 0 harb icabı ... ,, ö· 

' ~akdı·r eder ve. alkışlarım muhatisinin hastalanması do· nünde tarihi abide de eği· 
~ layısile sür'atle vücude ve lir. Nitekim Reims şehri bü· 
tiyar sadrıazam ayağa llatiyar ve kurnaz sadrıa· kana karışır. Karaciğer ve yük harb içinde iki ateş 

Kara Said paşa umum eşkiya 
takib kumandanlığına tayin 

tı, elleri göğsünde oldu· zam fırsat buldukça yava,, bilhassa böbrekler üzerine altında kalınca hristiyanlık 
Çakırcalının bu küstahane ı kiste yatırılır, ondan sonra 

teklifi tabii reddedildi. Şid- istenilen yere sevkolunur, 
&alde cevap verdi: yavaş ilik hana asıl maksa· musaJlat olur. Böbreklerin aleminin ?büyük ehemmiyet 
· Kardeı Uyaurların yü· dını açıyor ve prenses için verdiği meşhur katedral de 

detle takibine karar veriJdi. hazan da birkaç gün hapso· 
• muhitinde bir iltihap yapar. d ı d b k ı · aakanına karıı sunduau geldiğini ihsas ediyordu. ze e en i, irço yer erı Gizli dellallar vasıtasile şu lunur, ondan sonra serbest 

a Büyüklerde de küçüklerde k d ld bu hediyeler çok degv er· ilik han sultan Mahmudun yı ti ı parç:ı parça o u. ilin y pıldı : bırakılır, sebebini sormak 

k 1 d de bu çok mühim bir vazi· Muharebeden sonra Fran-.r. Bftyük hakanımın be· ararını an ayınca sa rıu:a· 
ma şu sözleri söylemişti: yet ihdas eder. Birçok defa sızlar hem kendi memleket· 

"Çakırcalının yerini haber· cezayı müstelzemdir. Bun· 

araya göndermekten asıl 
d - Bizim için bu akit şe- böbrek iltihaplannın sebebi lerinde, hem de nostları a· 

verene elli, müfreze ile ya ların hepsi "Minelbab ilel· 
ölüsünü veyabud dirisini ge· 
tirene yüz altın lira müki • 
fat verilecektir.,, 

18 1
' iki karde§ miJJet ref ve iftihar olur. uzun uzun araşbraldıktan rasında defter açtılar. Bil-

ında tam bir raevginin S J M h b 'h 'd d k ı· ha•sa Amerı'kada a .. ·ım mı'k· u btn a mudun aş ve· 80nra nı ayet ı rar a o ı· • .. 
~irliiin husule gelmesi ve ziri hemen fırsatı ganimet basiller bulunur. Ve menşe tarda para topladıJar ve ka· 

, luz olarak dostluk ve bilerek: bu suretle taayyün eder: tedrati gene eski haline ge-
leşliğinin devamını temin - O halde yüce hakan, tirdiler. Fakat bu iş tam 20 
k · Karaciğer üzerinde de had 

e tır. dedi. k f sene sürdü. Onun içindir ki: 
.özleri kamaştıran yüksek Efendimin de arzusu bu ve müzmin araciğer ve so - - Katedral 4 senede 
1 • • • d · f d ra yolları iltihabı yapar. Ke-enıyetınız en ıstı a e et~ merkezdedir. KendiJeri için harap oldu, 20 senede ta-

l : ve ticaret pazarlarımızı de bu birlik pek büyük bir bedin yani karaciğerin va- mir ediJd], denilmektedir. 
ıirimize açmak ve bu su- saadet olacaktır. zifevi bozuklukları derhal Bitlerle l\.1ussolininin 

Sonra bu ilin Anenk ve 
Köylü ga:ıeteleriJe de yazıl· 
dı. Bu suretle hareketin bir 
zaf ve idaresizlik eseri oldu· 
ğuou benim gibi düşünen 

ve söyJiyen arkadsşlar yok 
değildi, fakat kim söylene· 
bilirdi. Bu sureti hareket ~ iki kardeı milletin ma· Uik han nişan yüzüğü meydana çıkar. idrarda ani 

ve maddeten birleşme· olarak gönderilen çok değer- şeker görülür. Kanda şeker hayatlarını kurtaran o mel'u1 şakinin on dört 
meydana getirmek en Ji hediyeyi görünce cidden miktarı artar. Böbrekler de adam sene yaşamasına meydan 

Çok hayran Olmuştu d h t 1 d v vermiş oldu. Hükumet kuv-mmiyetli arzularımızı teş· · aynı zaman a as a an ıgı Ingiliz gazeteleri yazıyor· 
eder. ~ Kızını taht revana koyarak için idrarda albomin ve lar : veti karşısında beş on eşki· 

· ~una bir de akrabalık inzi· birçok hediyelerle birlikte kanda da üre miktarı artar. Hermann Voehl bir Al· yanan ne hükmü olabilir. 0-
sadrıazama teslim etti. k't · · 'd b' h 

!il ederse bahtiyarlığımız Ô Büiün bunların sebebi ni· zashdır. Şimdi Fransız taba- va 1 çı acız 1 are ır ay· 
iıbette artacaktır. aceden gönderilen saı hayet kalın harsakların had asıdır Fransız ordusunda duda eni konu ehemmiyet 
Jutkun sonunda Pek ilik ile Altabaluk şehrinde geçen ve müzmin iltihablarından ihtiyat zabitliği yapmış bu· veriyor ve bu meseleyi izam 

bütün vukuat ve mükiJeme· ederek onların cür'etini ar-ı mabzuı olmuıtu, tebes- ler Mahmut hana bildiril- ileri gelir. lunmaktadır. Bununla bera-
ı etti ayni zamanda da: mjşti. Bu mevsimde böyle has· ber, Mussolini ve Hitler ha- tarıyordu. 
- Gösterilen hüsnüniyet· Gaznede büyük ba%ırbklar talar soiuk sular içmemeli, yatlarını ona medyum bu· Bundan başka gayet bo· 

çok :mütehassıs oldum, başladı, karşılık olmak üzere dondurmalar, meyvalar ye· lunmaktadırlar. Bu Alzaalı zuk başka bir idare sistemi 
·deşimiz ban hazretlerini perensesin istikbali çok par· memelidir. büyük harbde her iki def· de vardı : 
yürekten takdiı: eder te· lak olacaktı. ····-ıııııra-- let adamının da ayrı ayn inzibata memur Jandar-
tbüılerioi alkıolarım. (Arkası var) Karakoç hayatlarını kurtarmıştır. Hit· malara müstantikten tutta 
Sunun üzerine huzurda " --·~ )erle Mussolini geçenlerde müddeiumumi, mahkeme re-
lunanlar kendilerini zap· Veresiye Ve Ilıcaları kendisine demirhaç ve fa- isi, kaymakam, hatta ileri 
lemiyerek bağırdılar: şit meziyet madalyaları gön· gelen memleket eşrafına 
- Yaşasın ulu hakanımız Taksitle Tabiatın şifa kaynağı et- dermişlerdir. kadar hepsi birer amir, birer 
yaıaıın kardeş milletin rafın yeşilliği ve güzel man· 1 k 1• 

yük sultanı. Bol Ve Zengin zarasile meşhur Seferihisar&n Amira e ıme· erkinabarp ! Vazifesini gö· 
Dediler. Hediyelik Eşya Karakoç ılıcaları açılmıştır • d rürller. Bdir Jedndlarmanınkyol· 
Merasimden sonra sultan müzmin romatizma ve siyatik Si n ~re en suz uğun an o ayı mer eze 

Motosıklet, gramofon ma· böbrek karacigv er ve sinir nekli icap ederse yukarıda 
ıhmudun deg .. erli sadrıa· k' ·ı · f ~ h Gelı•r" ıne erı, en ennı ve er çe· h ı kJ k b' f r saydıgv ımız birçok amirlerin 

mihrap,, menfaat dalavera • 
sıdır. Bu halin devamı ise 
eşkiya takibini sektedar 
eder. 

Alaşehirin Yay af ar köyün· 
den Kara Hasan adında bi • 
rir.in hemşiresinin biraz aya· 

ğı dişarı çakmış, yani köyiln 
. yakışıklı delikanlısı ile çeş · 

me başında bir iki çift ko • 
nuşmuş, bu harekf't mütbiş
bir cinayet ve ahlaksızlık 
şekline sokularak Hüseyine 

söylenmiş, kara cıbil olan 
Hüseyin bunu namus mese· 
lesi sayar ak bir gece hemşi · 

resini yatağında koyun bo · 
ğazlar gibi keserek Çakır

cala çetesine iltihak etmiı, 

yeni gelen bu haydud ken· 
dini çeteye beğendirmek için 
yapmadığı habaset kalmamı~· 

tar. Bunun üzerine Kara Sait 
paşa adında bir kumandan, 

eşkiya takibi umum kuman· 
danhğana getirilir, kendisine 

ba iradei seniye her türlü 
seJabiyet verilir. 

( Arkası var) 
....... •ııwm•••••••• 

inci ve aşkta· 
ki rolü 

mı kendisi için hazırlanan cıid rocuk oyuncakları vanti· asta ı arına arşı ~ ır şi a 
" ~ k v d A 1 d Emlrül b' · d b' k .. d Tarihi bir efsaneye inanı· raya mısafir edildi. latörler lüks lambaları. el ve aynagı ır. s ı arapca ır ve • mn en ır ses ere gon e· 

Ağır iltifatlar gördü. Üç cep çantaları, traş levazımı, Muhterem mısafirler yed- babirdir. ilk defa olarak ta rilir, ifası isteoar. Bizlerde lacak olursa Kleopatra Mark 

'

n sonra elçi şerefine bü· kampana marka listik pabuç lerinde nüfus kiğıtlar1nı bu- logilterede kral bahriyelile· bu emirleri icraya memuruz, Antuvana çektiği muhteşem 
k bir eğlence ve geçit res- Iarı, şişe porselon, alamiyom, f lundurmaları şartbr. Otobüs- rinio kaptanı diye anılan aksi takdirde aleyhinde tez- ve müşaşa bir ziyafette büs· 
i tertip edildi. ve mutbah eşyaları, karar· · ler birinci kordonda 12 nu- Villiam de Leyburn'a logil· virat yağar, ordularda bu bütün mestetmek için inci 
Pek ilik han için muht~- maz çatal kaşıklar, sizi şa· maralı garaj dan haraket tere kralının deniz amirah gibi şeylere önem veren küplerinden birini çıkararak 
m ipekli bir çadır kuruldu şırtacak bin bir çeşid eşya eder. ünvanı ... verilmiştir. hükumet büyükleri, derhal 
çi ve diğer erkan için hu- ucuz ve yeni açılan Keme- •• r•• .. •••••••• ............ i senin tepene binerler. Yanı· 
ııi yerler hazırlandı. raltı caddesi Sıhhat eczanesi Her nevi =: o o K T o R ıı lıpta o neferi merkeze idade 
O gün şehirde bulunan karşısı YEKTA ERCIL'IN etsen bu defa da hem senin 

&tün esnaf cemiyetleri, or· IŞTANBUL PAZARIN- Sandalya : S ı•h S d ı aleykinda, hem de Jandarma 
o erkinr, saray meosupları, DA BULACAGINIZ . Yerli mamulatı hasırlı ve ı 8 1 ODa ı aleyhinde felaket olur. Bu 
umandanlar; huzurdan geç- Yektanın çam kokulu ko· tahtalı sandaJyalarınızı ismet ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı şartlar ve idareler altında 
ler. lonya ve esanslarını arayınız. paşa Bulvarı Zinet! garajı t lıklar müt~hassısı ı tabii Qkadar iş görülür ve 
!htiyar sadrıazam sanat- _ ~ •• ,._ karşısında 30 numaralı dük· ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı memleket de eşkiya yatağı 

irları iç yüreklen takdir Satılık evler kanda sandalyacı Şalom Şı- : Her gün öğleden sonra ı olur gider, . 
diyor subaylarla askerlerin raziden arayınız ... Sipariş ka· ı Telefoa: 3315 ı Bir köyden veya kazadan 
eybeti nazarından kaçma- Güzelyalının en havadar bul edilir. !........... .. ........... ! bir şahsın velev şabidlik için 
ordu. ve güzel yerinde olan cami dımtııımlıı a• iltıllllltııı8!Jlı~ . ~~ıılllJJı.iıı~~ Wıı ıl ~.ıaıttıa ıatıı olsun celbi zabıtaya yani 
O ne g·ürbüz ne şanlı yi· sokağındaki yeni yapılmış e ~ Jandarmaya havale olunur, 

itlerdi. 20 ve 22 numarah evler sa· G R O D O S ( Egw e denİzİ ) it zavallı köylü bir suvari Jan· 
Geçit resminden sonra tılıktır. Her türlü konforu l§ii" darma iJe merkeze getiriJir, 

ğlenceler başiadı. Gece ya· havidir. Görmek ve almak @ 15 Temmuz 1938 Jandarma atın üstünde köy· 
~ıından sonraya kadar de- isteyenler içindekilerine mü- : c A s i N o D E' L L E R O S E = lü yayadır. Merkeze geldik-! am etti. racaat edebilirler. O. 6 ı 49 Gazinosunun Resmi Küşadı l9 ten sonra orada sebebsiz 

sirkede erittikten sonra ona 
içirmiş ve böylece kendisi• 
ne bendetmiştir. 

~-----..•Bıt·---

Manisa oteli 
Müsteciri Salih Zorer 
l{eçecilerde Lale sine

ması karşısında 
Her yere yakın ve büyük 

bir bahçe içinde havadar bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, ın· 
cok ve soğuk banyolar ol
duğu gibi sivrisinek ve tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi· 
rinci yatak elJi, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de

'~**~~******:~*:fc1c*:i::Jlt*1c*~=*" ~ Tamamen yeni bir şekle sokulmuştur. ~ olarak bir gün, iki güo ha-

l:i Elhamra Telefon it. ' a R u L E T - B A K A R A ~-- ~*~ * **~ *** ~ı*~ *~***:1c*r1 ' 2573 '" ~ ~ ~ T A Y YA R E sineması TE1~~rN ~ 'I M Müdüriyet; S. A. 1. T. San Remo CAMPİONE RODI 9 fıC • )t 

fa tecrübe ediniz. 

I

; ldaresinee Milli Kütüpane Sineması it ı @ u BUGÜN iki müstesna film birden )t 
,,, •••• • 'ili ... ' 1Jf'11 • ··~ "' ,. 

BUGÜN 2 nefis film birden. ~. tc 1 - Ateş Gecesi ,. 
;ı KADIN T ALii ,. Sefalı, Gıdalı ve Şif alı ~ Gaby Mor ley ve Vık tor Franceo tarafından müstesna ,. 1 Fransızcı sözlü: Joan Gravford • Vilyam Povel - Robert ~ Neden herkes pek çok yıllardan beri bir surette yaratmış büyük aşk ve heyecan filmi ~ 

MontgomeAt~şeli, 8~~~ ~t komedi .. ~!f.~~~~~?:~:or~~~ü~:!1!::.!~~c~ü~!ı' ~ ~au:ic~~!!!!~ l~.~~!!!o gibi iki büyük i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~.ı • · ~ · ddeleri en mahir bir ekilde isti· ~ san'atkirın en nefis eseri ~ 



···"· s 
( H.ıkıa s..t ) 

Mizah 
layfası, 

Meşhur Kredi · Milyarde .,.;r, ----~~-----------

~ 

~ilyarderin hususi katip· 
·ınden ve fikir yaverJerio· 
:ıı biri yazıyor: 

için mühim bir mülakat ve· 
receklerdir. Izmir köprüsü
nün projesinde biraz tadilat 
yapılmış eskiden Kuşıyaka 
iskelesinden doğruca fuaruı 
büyük kap191nın karşısına 

rasthyan kordona raptcdil· 
mesi mütasavvir iken bazı 
ileri gelenlerden on zat ara· 
ya girerek kredi milyardere 
rica etmişler ve bu köprünün 
Kokaryalıya doğru bir dirsek 
vererek konak iskelesi civa
rına bağlanmasını istemiş

lerdir. Milyarderimiz bu tek
lifi lütfen kabul buyurmak 
büyüklüğünü göstermiştir. 

Jstanbul köprüsü hakkın· 

daki so rğuya "Onun için bir 
söz söyliyemiyeceğim ve 
ayni zamanda şimdilik bir 
taahhüde giremiyeceğim,. de
mişmir. Eğleboıtan Kr•lı ile 
Afrika ve Amerikanın mü-

-
------~--

!Meşhur milyardeıimiz bay 
thmd Avrupa seyahatına 
••m edemedi, çtıakü bir 
Ftadır lzmiri kavuran sı· 
tlar milyardcrimizi de ra· 
tsız etmiştir. Bundan·baş· 

him ricalini de münasip bir 
ftl" C'fttta kabul edecekmiş! 

Bu boğucu sıcaklara çare şüphesiz denizdir. 

arkadaşları kendisini ih-
1 etmi§ler, bu işlerle meş-
olmadıklıuı gibi lzınirde-

bankalarda milyarderimi-
çok yeküalü çeklerini 

•Yemeaiklerindtn bu yüz
a buhran geçirmiştir. Ken· 
1 Yeniden elbiselerini ter
e vermek üzere bulunu-
• bunu haber alan Paris, 
adra ve Seriinin büyük 
tileri hemen yola çıkmış
~ır. Fakat, kredi milyar· 
•miı bunlara kat'iyyea 

Vermiyecek ve elbisele
Tiirk terzileıine ısmar

taktır. 

lilyarderimiz yakında h
ouı ve bmir köprüleri 

Yalnız yeniden yapılacak 

intihabatta bu s fer Ameri· 
ka büyüklt.rine yardımlarını 
esirgiyeceklermiş ! Çünkü 
Hatay meselerlnde bnnlar 
seyitci ol muşlar 1 lzmir Fua· 
rına dünyanın her köşesinden 
birçok bildiklerini davet et· 
miş ! Milyarderimizin ifade-
sine ~öre onun davetlileri 
lımire akın etmeğ~ başlarsa 

minfirlerini bamıdıracek 
otel bulunmıyacaktır. 

Stüdyoda 
- Ne bckl ıyorsunuz öpü•;

senize. 
- Işıklar sönsün diye 

bekliyorum, aydınlıkta öpüş· 
meğe alışık değilim. 

Sebebi 
Bu uhn para cüzda · 

mnı neye çaldın? 
Sarhoştum efendim, ne 

yaptığımı bilmiyordum. 
- Peki ertesi gün ayıl

dığın zaman, ~niçin parayı 
iade etmedin de gidip mey
hanede sarf ettin? 

- Ne yapayım efendim, 
yaptığım fenalığı unutmak 
için sarhoş olmak istedim! 

Külhanbey 
Asri Sinemanın gişesi ö

nünde. 
- Beyağabey ·çeriye ka · 

ça girilir? 
- Yirmi beş kuruş. 
- Oo iki buçuğa bir bilet 

!Ja>t Dr. FAHRİ IŞIK )tf!l~m!: En Büyük Hüner 
lımir Memleket Hastanesi Rontken Müte la~~ı ı ~ Rakoru Kırmakbr 

RONTKEN VE '• Hayatı ucuzlatmak inkıla· 
~ı • • • • tı;;4 bında ön a ak olmak ve re· 
ektırık tedavılerı y;.. ? ılır B koru kır~ak i~in Bay A~bas 

!ltiııci Be ler Sokak No. 29 l t:. LEFON: 2542 9 Azer 3 . S lıraya aldıgmız 
~ Y ~ Panama ıpek yazlık Bayan 
~llamttE8SE%Et!:E8~E~EEt't~EES~ şapkalarını son model ve hat· 

S F E R I• D ti müşterinin arzu ettiği baş-
• ka modetleri 150 kuruşa sat-
E C Z A G 1 8 A Ş 1 maktadır. Ben bu fiyeti ve 

Yag..., SIZ Kremı• şapkaları gördüğüm için ba-
yanları ve Bayları menfaatları 
için ucuzluk rekorunu kırcın 

Abbas Azer Üniversal Şapka 
Mağzasını görmeleıini tavsiye 
ederim. 

Adres: Balcılarda 191 No. 

Kılçık 
Akşam yemeğinde idiler. 

Balık yiyorlardı. 

Kayın valide birden bağırdı: 
- Amanın, dilime kılçık 

battı!... 
Damat bey hemen gelin 

hanımın kulağına eğildi : 
- Bunda bir yanlışlık 

var, annenin dili kılçığa bat
mıı olmalı. 

Bölükte 
Yoklama vardı. Subay on· 

başıya sordu : 
- Mevcudun tamam ·mı? 
- Tamam gibi bir şey ... 

Bir çoğu var, bir çoğu yok! 

kes, bir gözümü ~yumar: ·tek· 
gözümle dikizlerim. 

Telefon: 3811 
.... - -..· ===== .. ~~ 

Yalnız Türkiyode değil bütün Balk :ı n 
memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile logilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTI ) m ... ~alı 
ALMAN lrnmaş boyalarını diğer b yalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

Artı• boyası ile boyanan kumaş hiç 
solmaz. 

A t • boyası ile boyanan 
r 1 kumaş terlediğiniz-

de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 aikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 3ii~ ) 

11 T ~ f t 

1~\.1U\.ASİ GIBİ TANITİI.!1"İS DUNYADA Y 

bir toz olub, V,anüle ş~k.Jindeki mümasil milS 
dan daha katı bir tesır icra eder. 1v1uk:ıycscd 
ENO "MEYVA T U ZU " almakda israr . . 

DAiMA BU MARKAYA D KKAl EDiNiZ 
ISRARLA ARA 0 INIZ 

-
PEŞİN ve 'TAKSİTLE her 

BİSİKLET 
MARKA 

ve 

MOTOSiKLET 
Şenocak ticarethanesinde sııtılmaktadır. Reklama kapılmada• 
Tornalu motosikletlerini ve mağazamızda mevcud her marka 
bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'iyen batka 
yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

Başdurak Kemeralh Cd. Emirler çarıııı karıısında 
Numara 61 M. Alim Şenocak Telefon No. 4079 

~EaEmaza2asaaa&Baaaaaaaaxa111 
Çocuk Babalarına 

Müjde 

Rekabet 
Rekabet 

. Rekabet 
" 30 " Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmi, olduğum ve lzmir piyaıa11D· 

da 45 liraya satılan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı ıevindirmek 
için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramadan baıka ticarethanelerden al· 
mamalarını sayın müıterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karak ?'.u n:a rıısında No. 7 
Asım Baıakın. 

..... ..... ... , ... 11111 ..................... . 

1 o;:nci o;~ı;buAıi 
1 KAMÇIO\iLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi J 
l lzmir - Birinci beyier Sokağı No. : SS Telefon : 3479 
•~ww______ ------

Peşin ve Taksit ile 
En şık, en sağlam ve en ucuz elbise 

diken Kavaflar çarşısında (35) No. da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek· 
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru· 
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
zaaan üniversal sistemini takib eder. 

İsmail Hakkı 
Pusmaz 

ölçü Yapımovi 
Baskül, Kantar, ~1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasabJar kolancılar 
numara 27 



midi vemiz 
ugün Gidiyor 
D&n ziy•retlerini •e lzmir 

alınacak talebelerin itini 
ea Hamidiyemiı buf6a 
ket edeceii ağrenilmiı· 

• Oc dart g&adenberi lima· 
ıı ılıliyen ba kahraman 

tarihi ıemimize aelAmet· 
dller, yolu açık olsun 
aniyahmızı tekrar Jarız. 

Saygısızlık 
Dlla Karııyaka kordonun· 
aaygıııs Ye dBıüncesiz 

r adam akıam ilzeri çml 
plak denize girdiğinden, 
aha banyo yapın çocuk· 

Ye kadınlar derhal dııa· 
a çıkmıılar ve polise ha· 
r •ererek bu diiılincesiz 
adabı muaıerete aykırı 

Wamı yakalatmıılardır. 

ühim Karar
lar Alındı 

Dtla valimiz B. Fazlı GOie· 
ita ba~kanbğında kiza kay· 
... kamları toplanmıı ve mü-

r6rilımeler olmuıtur. 
toplaatı göçmen evlerinin 

pılması meselesi ile hay•an 
daları ve bakım usulleri 
eticelenmiı •• bazı karar· 

YeriJmiıtir. 

Esnafımızın 
güzel bir 

kararı 
Şeltrimlz esnafı aralarında 

slrlprek aababları yedide 
•ıkkblanaı açacaklar ve 
aqamJarı da ondokuzda ka
patacaklardır. Y alnıı sllt ve 
.JOfurt dOkkAnları ve buz, ıu 
ataalar bundan hariçtir. 

Sergi için 
hazırlıklar 

939 Senesi Nevyorkta açı· 
lacak olan enternasyonal ser· 
fiye biikOmetimiz iıtirik et· 
1Deji kabal ettiğini evvelki 
ılakl nusbamııda yazmııtık, 
haber aldığımıza göre şim· 
diden hazırlıklar baılamııtır. 
Ba serginin atmıı milyondan 
fazla ziyaretçiıi olacağı fiip· 
beıiz bulunduğundan bu ka
rana ne kadar yerinde ol
duiana ı6ylemek fazlad1r. 

Çirkin Bir 
Hadise 

Evvelki gOn Ödemiıten 
bmire gelen katar Kayaı· 
Camao•ası lıtaıyonlan ara· 
•ada bir vak'a olmuıtur. 

Singer kumpıayaıı ıeyyar 
memurlanndın KöprOlülO 
Recep, ayni kumpanyada 
ıeyyar öirebnealik yapan 
Sabri kızı 18 yaıında Bn. 
Bedia ile ayni kompartiman • 
ela 1olcuların gözll önünde 
urmatarak öpBımeğe baı· 
lamıılard11. 

Umumi adaba mugayJir 
olan ba hareketi &örenler· 
den Şilkril adında bir genç, 
bu hareketlerin doğru olma· 
dağı ıöyleyince Recep, bu 
ıeace yumruk kaldırmıı ve 
her ikili de tutularak poli· 

( ...... s..t, 

~-;s~· ... ' ·o :',.· ... ·: ·N· . ~~r..-·D'· .· ; A K· ,. K ·A····' } 
·. . . ·.· . . !'~·/1: ·. ~· ··~. ·. . . . . . ' : . i- .. ;_~: . 

. - - . __ ,. 

Arab Yahudi boğuşması 
____________ ...... 00 ...... ___________ _ 

•• 
Camii Omer imamı öldürüldü 

Kadtb, 12 (AA) - Filistinin şim linde gerginlik gittikçe artmaktadır. Filistinin ıima 
linde kiin Mesha ismindeki arap köyünün tahrip ve sakinlerinin katledildiği hakkındaki 
haber dolaımakta devam etmekte ise de bu mıatakaya dair verilen haberlerin ihtiyatla 
karıılanması lazımdır. 

Kudüı, 12 (A.A) - Camii Ömer imamı Şeb Abinur ElkAtip bu sabah Kudüsün eski 
sokaklarından birinde tabanca ile öldürülmüştür. 

Hatay Telefona Bailandı 
Istanbul, 12 (Hususi) - Ankara-Adana arasınd'lki telefon hattı Cenupta Payasa kadar 

uıatılmıştır. Şimdi Hatay ile hükfımet merkezimizden görilşmek kabil olmaktadır. 

Basın Birliği Kanunu 
Ankara, 12 (Husust) - Basın birliği kanunu bugünlerde mer'iyete girecektir. Dahiliye 

vekaleti, birlik nizamnamesini hazırlamakla meşguldür. 
Matbuat kongresi, cumhuriyet bayramında Ankarıda toplanacak, bu içtimada basın 

birliği idare heyeti de seçilecektir. 

Madenlerimiz işletilecek 
lstanbul (Hususi) - Hükumetimiz, yurdumuzun her tarafında mebzülen bulunmakta olan 

demir ve kömür diğer madenlerimizin işletilmesi için lngiltereden mütehassıslar getirmiştir. 
iktisat Vekilinin riyasetinde toplanan bir heyet Zongoldak ve Karabük havalisine hareket 
etmiıtir . 

Hayvani hisli bir canavar iki genç kızı öldürdü 
Erbea (Hususi) - Tonuya köyünden Kezban isminde bir kızla nışanlanan Haydar nikah· 

tan evvel kıza tecavüz etmek istemine de kız razı olmamıştır. Geçen gün kızı tarlada 
sıkııtırarak kirletmek üzere iken elinden kurtulan Kezban nikahımız yok ayiptir evveli 
nikihı yapar ıonra evleniriz diye iknaa çalıştığı esnada gözlerıni kan bilrüyen Haydar ta· 
bancasını çekerek Kezbanı feci bir surette öldürmüıtür. 

Hadise eına11nda Kezbanın yanında bulunan Emine arkadaıının öldüriildfiğünü srCSrünce 
bağarmağa baılamıısa da bu sefer canavar katil Emineye dönerek tabanca ile yaraladıktan 
sonra tııla beynini ezmek ıuretile çok acık bir ıekilde öldürmüıtür. Katil derhal yakalan· 
mıı •e adalete teslim edilmiıti r. 

Şiddetli yağmurlar 
Ankara (H11uıi) - Dün Ankarayı ve civanna ıiddetli yağmur yağmıı ve bazı yerleri 

sular basmııtır. SoJfasul köyünde kampta bulunan talebelerin çadırları sular albnda kal· 
mııtır. Alınan tedbirler sayesinde öğrencilerimiz Ankaraya nakledilmişlerdir. 

Cumhuriyetçi eazeteler ateş püskürüyor 
Pariı (Radyo) - Bütün cumhuriyetçi gazeteler yabancı ellerin aralarına sokulmalarına 

karşı ateı pilıkOrmekte ve lspanyol milletinın yabancı istilasına karşı soDSuz bir kin ve 
nefret beslediklerini yazmaktadırlar. 

Cumhuriyetçiler Fra11kocuların karargahla
rını berhava ettiler 

lstanbul (Hususi) - Cumhuriyetçi tayyareler frankistler üzerine muvaffakiyetli bombalar 
atmıılard11. Bazı keıif kolları büyük fedakarlık göstererek fankist kumandanlığına kadar 
sokularak karargah ittihaz edilen binayı bomba ile berhava ettiler. 

Bir Kadın Başsız Çocuk Do2'urdu 
Uşak (Hususi) - Memleket hastahanesinde bir köylü kadın başsız bir çocuk doğur· 

muştur. Çocuk bir saat kadar yaşamış ve sonra ölmüştür. Doktorlar çocuk üzerinde tet· 
kikat yapmaktadırlar. 

Takasla Mal Alçakça 
• 

Benim gözümle hadiseler 

• 
inanılır şey değil 1 

Pariste çıkan 938 haziran defacik olsun; TOrkiye hllk6· 
23 tarihli "Je jour" gazete- metinin ismini, ıeklini 6i· 
sinde okudum. renmek için fırsat bulmamıı· 

htanbulda Atatürkün nezd· lar mıdır ?.. Bir çok def 
lerinde yapaJan vekiller he· tekrar eden bu ve ban 
yeti toplantısından ve bu top· benzemiı hidiseler, yazıla 
lantıda görüşülen günün me· ezberimizdedir. Lejour gaze 
selesinden bahseden bu ga- tesine, Osmaah idaresi • 
zetenin , kullandığı tabiri Osmanlı vezirlerinin yeriad 
hazmetmek mümkün değil..· yeller estiğini, onun yerin 

Ağır başh Paris gazetesi; şuurlu, iradeli, dediğini ya 
vekiller heyeti yerine, os· pan, yapbğıaı bilen, hll 
mania vezirleri tabirini kul- müstekil, kuvvetli, b6y8 
lanmı1. u1 ürkiye Cumhuriyeti htık6 

KillUlrüae itimat etliğimi:ı meli" nin iş batında old 
ve saygı gösterdiğimiz bazı ;unu hatırlatır ve Franı 
Fransa matbuatının meğer matbuatının böyle feci hatala 
ne acınacak hali , varmış. düşmemesini temenni ederiz. 

15 · 20 Senedenberi bir Ş. KAVAK 

Piyan~o ı Ankara 
- Baıtarafı 1 incide - Radyosu 

15939 3896 35520 30058 
24610 14476 9704 10667 
16269 39088 28534 30025 
33824 5499 17912 7858 

5300 37348 4052 28247 
1613 ~ 5262 15601 39850 
6182 17803 48 38699 
5481 17909 3638 1300 

33846 2138 36832 9235 
24273 25421 22097 35707 
31560 38238 31880 15109 
11023 27187 20448 19478 
18380 6241 37400 6762 
21102 15185 29617 31515 
34809 20799 23914 30586 
14626 24027 6375 21423 

50 lira kazananlar 
24153 5798 1340 10888 
19175 2231 10103 27703 
25816 12282 14549 19221 
22405 27680 30861 33927 
14081 14524 28931 6606 
14754 4545 36114 17095 
3844 18984 26337 21549 
7624 39881 2626 1285 

33078 22892 35791 11188 
25991 8949 17309 14725 
12002 16266 14165 22964 
33839 

~0000 Liralık hü}·ük 
ınükaf at 

1718 34819 12539 3~654 
38228 21260 195S2 24322 
36596 12028 17782 ~2018 
1632 10051 4881 32800 

25888 15464 4019 18107 
6902 21110 38621 12455 

34008 11342 37139 103 
38841 32378 39729 27039 
28389 10598 9118 27668 
7760 71t9 28308 27258 

ıo,ooo liralık mükafat 
21168 

~·---

Ankara 13 (Husuıt) -
himesud'da kurulan rad 
istasyonu 23 Temmuzda f 
alliyete geçecek ve re 
gündüz çaJJıacaktır. 

Çin topçular 
nın muvaf

fakiyeti 
Londra (Radyo) - jap 

tayyareleri Hankov llzeri 
bir hücum yapmıılaraa 
Çin topçuları tarafıadu 
çırılmıtlardır. 

Mutlak Hav 
Boşluğu 

Şimdiye kadar biç bir 
boratuar, en dakik ileti 
dahi tam bir hava boıl 

yapamamıştlr. Bıı huıu 

en büyük muvaffakiyetl 
man profesörü Ramı 
göstermiştir. Alman pr 
ıörünün buıüle gatirdii'i 
va boşluğu içinde dahi 
her santimetre mikibı 

bir milyar bava bab 
(molekül) ü bulunmuıtur. 

Böceklerin 
Binlerce 
Gözü Vardı 

Bir Yavru Pet
rol İçmiş 

Dolaph kuyuda 86 numa· 
rada Şevki kızı llç yaıların· 
da Ayten bir ıiıe petrolu 
su diye içtiğ'inden yavrucuk 
hastahaneye kaldırılmııtır. 

isteniyor 
Takas suretile Polonyadan 

üzüm, tütlln ve kuru meyve 

Bir Cinayet da~a kaldırılan 
Çatalca (Hususi) - Sarı· 

Erkek arıların (25) 
iıçi dişi arılar1n 12 il 
bin gözleri vardı. Bun 
ancak mikroskop alt 
görebilmek milmkündtlr 
gözleri hareket ederi 
görürler. Göıü hareket 
miyen bir böceğin yan 
rafJarını görmesi mil 
değildir. 

Zavallı 
İhtiyar 
Ödemişin Adagide nabi· 

yesinde narh kuyu mevkiin
de 70 yıılarında Oıman ıa
;ır adıuda bir ihtiyar önün· 
deki kuyuyu görmiyerek 
içiae düımiiı ve boğul· 
maıtar. 

Kazanç ver2isi 
Kazanç vergısının bazı 

hükumleriai deniıtiren 3070 
sayılı kanuna ilitik izahna • 

istenmektedir. Bu teklif ince
lenmektedir. 

Tarazlı 
Köyünde 
Bir Yaralama 

Narbderenin Tarazlı kö· 
yünde ıbrahim oğlu 38 ya· 
şında Hasan Nalcı Ibrabim 
Yet işmiş tarlasından bostan 
kopardığı için Ibrahim tara· 
fından av tüvengile batından 
ve muhtelif yerlerinden ağu 
surette yıralamııtar. Y ırah 
hastaneye kaldmlmıı cani 
derhal yakalanmıştır. 
~,...,. . ..,., .. . .. . 
likadar dairelere gönderil· 

ca köyünde Mehmed adında hükumet 
geç amcası Şabanı gece k" 
tarlasında uyurken balta il~ er anı 
başını koparmak ıuretile Meksikada, Sinlava eya · 
öldürmüştür. Katil yakalan· letinde on kiıiden müteşek-
mış ve bu cürmü amcasının kil Puerto Banoas hükümet 
karısını sevdiği için yaptığı- azası topu birden dağa kal· 
nı itiraf etmiştir. dırı'mıştır. Hükümet erkanı· 

I• •1 h Ik nı dağa kaldıranlar memur· 
ngı tere a 1 lar tarafından arkadarlari 

k 1 d• yakalanan haydudlardır. 
mas e en 1 Arkadaılarının intikamını 

Londra 13 (Radyo) - in- almak için hükiimet merke· 
giltere halkınuı zehirli gaz· zini basan baydudlar, hllku · 
dan korumak için şimdiye met erkanını birer birer ya· 
kadar 31 milyon maske ya· taklarından çıkararak atla· 
pılmıştar. Bir ay ıonra mas- nna bağlamışlar, zavallıların 
kenin adedi 70 milyonu bu· karıların1, kızlarını dö vmilş· 
lacaktır. • Ve bu maakeler ler, belediye reısı ile bir 

- ...... ·-
Teknik 

Muhaseba BOr 
M. E. Çele 

Yemişçarıısı No. 3)elefo 
Muhasebeye ait biıt 

Jerinizi tam bir itim 
tevdi edebilirsiniz. 

Bllro, 'kanuna uy 
kilde ve muhtelif usa 

~luhasebe tesis 
Defter tuta 

Planço tanzim 
Hesap tetkik, ta 
ve ihtilafları hal _ __._._.,._..._..__~L-.... · ....._.___ __ ~ _____ kimilen halka da" atılacaktır. avukatı asmıılardır. 

--~~~~~--.:~~~~~~~------' 


