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.;~t;:~na- t 2 DE CARSAW~B YI SE EFLENDI DiLER tı::. (;~~r!:~ 
~ünkn radyo haberleri, "Samsun - MilJt Şefimiz her ta.ra.fta içten . gelen teza- ı güzerrihta halkın gösterdiii en samimi sevgi tezahürleri- ajansı bildiriyor) Bulgaristan 

1 
... Japonyada bir aralık hurle. ~arıılanmak.t~ ~· ı~at on ı~ı.d~ Çarşambaya varan le milletin Büyflk Şefine beslediği bağlılık duygularını is- 1916 dan baıhyarak 75 ıün 

d~lrıııı gibi ıörtınen lngiliz Sevgılı Cümhurreııımız öıle yemegını orada yemişler ve pat etmiştir. staj görmek üzere ıs ıınıf 
t k ltlanlığının birden bire N İ -- efradını bir eyHilden itiba-
ı' ra, ayakıandığın•, aıev.: Bir Alman ümayişçiler Meksikada talyan aleyhi- ren askere ç•t11m1ıtır. 
;lldirildiğini ve bu cümle- Danıtı)dılar Başvekil Filof beyanatında b:: 0!arak logiltere sefaret- Bom•ardıman tauuaresi ... p etro 1 ne isy a D mı soğuk kanlılıkla h&kômetin 
. eıındeki terdimanlann 11oıorOldu" Tokyo (A.A) - Japonyada 1 . ı ~ her şeyi başaracağını ve çı-
~tifaya davet olunduğu ve 1 Jngiliz)er aleyhine yapılan stihsala tı var r karılan fayialara raimeD 

lll~lliz evlerindeki hizmetçi- Londra ( A.A ) - Man• nümayişler Japon polisleri Belgrad (A.A)-Arnavut- Subranyanın toplanmasının 
trın öl y tarafından dağıtılmıştır. Meksika (A.A) - Yüksek 1 d .. 1 • 
b'J OmJe tehdit edildiği denizinde bir balıkçı ıemisi f bir memurun beyanatına gö lukta ltalya aleyhinde bir doğru o ma ıgını söy em•ı-
~ldiriliyordu, bu haber, in- bir Alman bombardıman tay- ta lyan tebliği re Petrol istihsalitı 1915 se- ayaklanma olduğuna dıir tir. 

1 terenin rakip ve dütman· . . dii ti • f Roma (A.A) _ lnaı'lı"z So- çıkan şayialar1 teyit eden --o,--
•rı yaresını f rmeie muva - • nesine nazaran çok fazla-
f 

~b Tokyoda yeniden malisinde kıtalarımız ileri hiç bir haber ahnmumıştır. 
'ti fak olmuştur. Gemi de cüıi dır Şi d'l'k " d 200 000 1Yete geçtiklerini göster- hueketlerine devam etmiş- · m 1 1 gun e --o·--

Moskova Elçi
miz Geliyor ..... •t'b hasara ug" ramı•tır. l d. varil doldurulmaktadır. 

- 1 ı ı arile ıu nazik za- ., er ır. 
ı.allıla d d•kk h ............... ,'"""""'""""''""''" """"'""""'"""............._~~~_,..._"""""""'~'""'....._ ....... ......._......_-...,.~~ .l"V""~~w ... ,......_""""' r a, ı at ve e em· 
hiYetle üzerinde durulacak Bir Alman H hl b • • L 
~:i~~e;~~:h··;~;~u;~d~:~ Pilotu Diyor ki: , Q l lT Şl ~ayet 
''&il Verdiği diğer bir habe- --o---
re 6 k 1 re bu diiımanca hare- Londra (A:A) - lngilte-
~t ve faaliyetin önüne ge- renin cenubuaa yapılan bir t llliı ve polisin müdahelesi hücumda düşürülen bir Al-
e hazırlanmakta olan nü- man tayyaresindeki pilot 

..._Yitlerde men olunmuıtur. kurtulmuıtur. 
tı ~lltDn bu hareketler glSs· Bu pilot logilterecin Olu-
rıyor ki ltalyadan sonra fort darülfunnunda okumuş 

J•Ponyada bazı isteklerini iyi logilizce konuştuğu gibi 
~rtıya atmak ve bunları demiıtir ki: 
'••ttın iıtifade ederek ko . ulngiliz tayyareleri ber 

P•rrııak için lagilterenin cihetten çok faiktir. Böyle 
lllllfknl bir mevkie düıme- devam ederse harp pek ya-
;1111. beklemektedir. Esasen kında hitam bulacaktır. 
d'rtlterenin mtitkül mevkie --o--
~llleıiaden doğacak böyle 

-----··----
Güzelyalıda bir posta ve te

isteniliyor leğraf merkezi 

~ fıraatı beklemiyen yalnız 11 Japon i' leyh 
'ı»onya deii1dir, daha bir t t k•f J 

~ole pusuya dOtenler ' var- afi eV 1 1 

•r. edildi 
, itte bunun içindir ki In-

lilterenin diiımanlarını ha
Yıl inkisarına dütürecek 
t•y, rene lngilterenin Al
...... •kınına kartı göıtere
:'ii kabramanca ve muzaf · 
~•ne bir mukavemettir. 
I ~u yapabilmek için de 

Tokyo (A.A) - Mançoko
dan gelen haberlere göre 
Japon aleyhtar1 11 kişi tev
kif edilmiştir. Mevkufların 
milliyeti gizli tutulmaktadır. 

•rılterenin eski bari-
tl1e nazırının bugün 
~~dyo haberlerinde görfUen 
1"t•rlannı aynen tahakkuk 
•ttirrneai lizımdır. 

SIRRI SANLI 
~ ............. ._. ..... ~ .. 
l Sayım, bilgiıi her müı· ı 
ı bet faaliyetin birinci şartı ı 
l '• ilk muvaffakıyet unsu- ı 
ı rudur. Bir iti tam olarak ı , 
1 ~•tarmak iıtiyen, bir kal- ı 
l •naıanın verimlerini al- ı 
I lllağa yeltenen her f erd, ı 
I ~er cemiyet ve her teşek- ı 
t 61 en önce rakamların ı 
1 •ııtına muhtaçtır. Rakam- ı 
l •ıı deiil milli bir camia- ı 
l laın en küçük lluıuıl bir ı 
l ~eıebbiiıtın bile idaresi ı 
l •bil deiildir· ı 
ı Ba\ckal dilkkinıodaki ı 
l Çeıitlerin, eczacı iliçları- ı 
ı ~n, bank•cı paraıınının, ı 
ı Omutan aıkerinin, aile ı 
l b~ıkanı focuklarının, fab- ı 
1 rıltacı iıçilerinin, çiftçi ır· ı 
t R•tlarının Ye tüccar ser· ı 
ı ~•yeıiain miktennı nasıl : 
l ~ılrııek ihtiyacında ise de•- ı 
1 et de Uluıuaun ıayısını ı 
ı ~· vaııflarını bilmek mec- ı 
t Uriyetiadedir. ı 
t 20 iıktetriıde yapılacak ı 
t ••yı111 iıte bu ihtiyacı ı 
l karıılayacaktı. ı 

--o--
Fransa 
Demiryolları 

Londra (A.A.) - Fransa
da Tem•uıun ortaaıadanbe
ri demiryolu mOnakalitı baş
lamıı ve gOnde 200 ve 300 
tren miUteci taşımaktadır. 
Nakliyat normal bir şekil 
almıştır. 

Glh:elyalı Pazarından Bir Görünüş 
Güzelyalıda oturan oku· ı kezi varken yanıbaşında bu· 

yucularımızdan onbeş imza lunan Gözt.epede bir merkez 
ile aldığımız bir mektubu daha açmasının kimlere fay-
aynen neşrediyoruz: dası olacağını bilmiyoruz. 

Posta idaresi Güzel yalıda Yalnız öğrenilecek bir cihet 
bir posta telgraf merkezi varsa o da Güzelyah, Üç 
açacağını haber almış ve kuyu ve Balçovada oturan 
sevinmiştik. Şimdi gö- on bine yakın · halk gene 
rüyoruz ki bu merkez anla- bu merkezden hakkile isti-
şılmıyan bir sebepten dolayi fade edemiyecektir. 
Göztepede açılmıştır. Zira Göztepe ile Karan-

Karantinada posta mer- tina arasınde cüzi bir fark 

1 
1 

vardır. Gözelyalı, Göıtepede 
dahil elmak üzere merkezi 
bir vaziyettedir. Üçkuyular
dan, Balçovadan gelen bir 
vatandaş Karantina ve Göz
tepeye tra•vayla gitmeğe 
mcburdur. Bu vaziyet kar
şısında GlSıtepede açılan 
posta mekeıinden yalnız 
Göztepeliler istifade etmek
tedir. 

Bina meselesi babaae edi
lecekse Gözelyahda arıu 
ettikten ıonra Göztepede
kinden daha güzel bir bina 
bulmak kabildir. Bu haklı 
şikiyetımizi alikadarlar'n 
ehemmiyetle ... nazarı dikkat
lerini celbetmeniıi sayl'ıları
mııla yal.,arırız. 

BAŞVEKALET ı 
~:!iıtik Umum MiidOrliiğnı ...... .. ............ Kadın - Ne zaman evleneceğiz ! 

Halkın s~ si - Okuyucu
larımız tikiyetlerinde çok 
haklıdırlar. Karantinada posta 
merkezi varken yanıbaşında 
ve merkezi bir vaziyette ol
mıyan Göztepede bu merke
:ıin açılması doğru değildir. 
Ehemmiyetle posta ve telgraf 
merkez miidiirünlla naıarı 

dikkatini celbederiz. -- Erkek - Blrbirimiıden bıktıtımıı zaman l 

Bir vapur 
batırıldı 

Istanbul-Moıkova büy&k 
elçimiz 8. Ali Haydar layın 

Londra (A.A) - Nakliye on altasındı htanbula ıele-
gemisi olarak çalıştırılmaktal, cektir. Elçi Ankarada bir 
olan Muhammed Alil Elke- kaç gün kaldıktan ıonra 
bi vapuru torpillenerek bat- tekrar Moıkovaya _ d6ne
mıştır. Vapurda bulunan 860 cektir. 
yolcudan 740 ı kurtuılır.tştır. 

--oı--

Sükônet var 
Kahire (A.A) - (Umumi 

karargahın t e bliği:] 
Garp çölünde, Sudanda 

ve Filistinde kayde değer 
hiç birşey olmamışır. Kinyede 
düşman keşif kolları Dobre 
doğru ilerlemişlerdir. 

--o--
Roman yanın 
Roma sefiri 
Budapeıte (A.A) - Ro

manyanın Roma sefiri bura
da görOımelerini bitirdikten 
sonra diin tekarar Romaya 
dönmüştOr. 

T '··········· ··~ .::.:::....:::' 
ı ŞEHİT BİR BABANIN KAHRAMAN EVLIOI 
f VE 

ıPAAAŞUTÇiJ KIZ 
t Yazan: ~ ' Mlih 
ı GönUI Emre '9 . 13=., Romen , ............ ~]~~······== 

Her Türk 
cesaret 

kadınında ayni 
mevcuttur. 

• 

Paraşütçll kız şü izahatı 

verdi: 
- Dediklerin doğrul Bun· 

ları taıdlk etmekle kendi-
mize bir pay çıkarmak iste
diğimizi zannetim... Fakat 
be!lce her Türk kadınında 

' ayai cesaret mevcuddur. E
min ol kilıizin örkekliğin. bu 

husustaki bilgiıizliıinden 
ileri geliyor. 

Yoksa bir iki atlama vo 
bir kaç ıünllk tecrübe duy
duğun koruyu derhal iıale 
edecektir. O zaman ıenin 
tabirinle ıük yiiıii ilemini, 
biltün ıüzellik ve ihtiıamiyle 
doya doya seyretmek im
kinını elde edeceksin ... 

Döndfi ve genç aıkere 
hitap etti: 

- Dediklerim doğru de
j'il mi Murad bey? 

Kolsuz kahraman glllilm-
sedi: 

.. 

Çok doğrul. Öyle sanıyo
rum ki, bu ufak gök uy • 
yabatı Türklada tayyarecilige 
karşı derin alika oyandırdı:; 

ister misin bizimki de buna 
merak sardıraim? 
Parşiltçü kız, ellerını çırtptı: 

- Amma ne kada iyi 
olur Murad bey! Her uman 
beraber uçmak ve paraıüt
tan atla~ak imkinıoı elde 
edecek tık. 

Gnlnıtnler. 

Türkin düı&acelerini açık
ladı. 

- Cidden 6yle... Muradın 
tekdir ettiiim meıiyetlerin· 
den biriıi de istediklerimi 
gözlerimden okumasıdır. 

It!raf edeyim ki, demi• 
kaloimden ayni arsa
lar geçiyor ve ne olar, eli
yordum, ben de bizim kıı 
gibi bir partlltçü olaaml .• 

Hem zevkli bir meılek, 
hem de büytık bir memleket 
hizmeti ..• 

Pilot ıöıe karııtı: . 
- Bııim mesleğin bir ha-

ıuıiyeti de insanı hemea 
sarı vermesidir. Görilyoraunuı 
ki, siz de itile ufak bir ta1-
yare gezintiıi ıonunda eler· 
hal bir merak uyandırcb. 
Haydi göreyim ıiıi. 

. Madem ki, çok aevcliiiDiı 
~1~ arkadaıiniz, memleketin 
ıftıhar ettiii bir paraı&tçll
südür. Siz de una iltihak 
etmekle bu şöhret ve ıerefi 
bir kat daha arttırmıt ola· 
cılHınız. Buttınkn dtıaya 
harplerinde havacıltın ehe•
miyeti malam. 

Bntnn milletler, kadını, 
erkeiiyle tayyareciliie llıım 
gelen önemi vermekte ve bu 
uğurda biç bir fedaklrlıktaa 
çekinmemektet ir. 

Bilyllk salona dotrn iler
lediler. 

(De~ nr) 



ıu._ ..... _ ....... .-.., 

•• al' t: 2 (Halkın •••IJ 

ôGLEOEN SONRA ALiHAN RADYO HülASALARI • r$Eılin ii'ii[ft~ftİ i~ 
nıımımumıımıı ııııınıııııınnıııınııunr.uıııınuınııı: nınunıın.I 

INGJL TERE AL .. JIANLAR 2 i ci Karanti-. 

fukalık Ineilte;eye an-ı nada elektrik-
• k h d ler yanmıyor muazzam hır C8 8V8 80 ikinci Karantina Hatay 

100 

ordu vücude hücum ya- caddesindeki belediyeye aid 
elektrikler bir haftadan beri 
yanmamaktadır. getirmelidir pabilirler 

Yollcrı tamir edilmekte 
o lan bu koca mahalle halkı 

Londra (A.A) - lngilte- f geceleri b-;ıralardan geçerken 

--o,--
Londra (A.A) - lngiltere 

eski hariciye nazırı beyana
bnda bütün Iogilizlerin asker 
olmaları ve yüz fırkahk y ni 
ve en son sistem alat ve 
sil5hlarla mücehhez bir mu
aziam kuvvet vücuda getiril
mesini ve ancak bu sayede 
istenen zafer elde edilebile
bileceğini söylemiştir. 

---o---
Balıkçı ge 
leri s~ ta y re 
düşürdü er 

• 
ı-

--o--

reye Almaolnrın hücumla- çok sıkıntı çekmektedirler. 
rından bahseden gazete Al- I Belediyemizin eh mmiyetle 

many yanın lngiltereye kara- 1 nazarı dikk tini celbederiz 
dan bücu etmesi için üssli 1 ---o--

b~lunmachğına göre askeri 1 ı.r .. m ı l r te-
harebct ancak logiliz ada- 1. 

larına yapıl cak hava Mi- a • e •ıiyor 
cumlarile ncak ve harp Hükumet doktoru bay 
da çok uzayacak ve bu va- Hamit dün öileden sonra 
ziyet Amerikanın işine ya- Üçkuyular, Balçova, bahçe 
rayacaktır. arası , lociraltı ve Narlıdere 

--o-- mıntakasını gezmiş ve sıtma-
lıları muayene ederek la .. 

va zımgelen kioini t evzi etmiş-
tir. Sıhhat müdürlüğünün • e almış olduğu acil tccibirlcr reh 

13 A~U~ 

Devlet Konservatuarı 
se eri e Gir-iş 

Kon- ı'Hİfİİİİ Müfifiı 
: OLMANIN SIR~ ______ .. _____ _ 

Maarif Vekaleti, Devlet Konservatuuru ve Riyaseticüm- lh tt b k MUfl 
hur filarmonik orkestrası temsil ve konserlerinin giriş üc- ~ aga a' er es t 
retleri ne tabi tutulması hakkında bir kanun lnyiba~ı ha;(ır~- ~·~~-ak Olabilir mi? .{VB~ 
lamıitır. "' ~ 

Giriş ücretleri, bunların tahsili ve mahsup şekilleri Mali- ~ Yazan: SIRRI SAN 
ye ve Maarif Vekaletince tesbit olunacaktır . Maarif Veki- \nıınnnL'llll ımnııım -56- lilll'ft"""'nın111..,. 
'Jetini o müsaadesiyle milli teşekkülJer va bayır müesseseleri ·aa atta muvaffak ~ 
m·eaf aatine verilecek tem11il ve konse .. lerin giriş ücretleri 

teşekkül veya müesseselerce tesbit edilecek ve ha ılah manın n mühim şa 

kendilerine ait ~a-ca-kt~--··------ ıarından biri daha' 
erfi müddetini d 
kim ve mü de 

1 

Adliye Vekaleti , 1 Ağustos 1940 tarihlerinde terfi müd
detlerini dolduran ha fm ve müddeiumumilerle hôkim sı
nıfından snyılanlard n terfie uıüstab k olanlarının bir liste
sini bazırlamz.ktadır. 

A~liye Vekaleti, hakim ve müddeiumumiler arasında ye · 
niden baıı değişiklikler yapmıya l{arar vermiştir. Vekalet 
bu husustaki kararname pı ojesini laazırlamaktadır. 

Göz 
hır 

e 
aza 

--o---

.. ···----~ 
e Gelen er, 

le 

1 sanlar 1 işluini görd1~;. 
mek meof aatini ve muv•rı. 
kiyetlerini te~in etmek •:. 
terferse ber halde 60 ot 
karşısındakinin hatırını b oı 
edecek ve dikkat nazarı~ 
kendi üzerine celbedece 
bir vaziyet ihdas etmelidir' 

~·· . ler. Bir zat fevkalade sı ., 
şık bir hale gelir, işio~ 
halli ve kendisine pek J ~ 1 
zilmü olao bilgiyi ediooıe t 
için bir fabrika direktörOll · 

başvurur. b 
Direktör kendisini ı•t 

bir nazarla süzdükten so0''
1 

d. ıe 
kabul eder, arzusunu ııı .1 

Londra ( A.A ) - lngiliz 
balıkçı gemileriyle Alman 
tayyareleri arasında yapılau 
muharebede beş Alman tay
yaresi düşürülmüştür. Her 
balıkçı ~emiıi bir Alman 
tayyaresi düşürmeğe muvaf
fak olmuşlradır. 

--o--
50e Jman taggırasi 

istirak ~iti 

s yesinde sıtma bastahiı 
coğalmamasının öobne ge
çilmiştir. 

_ ...... ··--
ZABIT ADA 

3!o~y~~~a t0as~~1!!1,6 I 

Haeronnisanın memesi 
altında bulunan kurş n 

çıkarıldı 

Adliye müfett işi B. Tahsin 
TegreJ, Maliye mUfettişi 

Ta hsin Istanbuldan, M liyc 
müfettişi B. Hayri ve Nihad 
Manisadan şcbr mize gelmiş
lerdir. 

ve suallerine gayet b•'~. 
ve sudan cevaplar verir, d 
ha doğrusu bu adamı başı;
dan savmak İ•ter, o sır• ' 
f b 'k üdü .. .. y•f a rı a m runua on 

Denizli mebusu B. Kazım larıoda bir oğlu gelir, b~~I 

--o--
Nota teatı 

ed.ldi 
Budapeşte (A.A) - Ro

manya ile Macaristan ara
.aında notalar teati edilmiştir. 

--o---
Londra (A.A) - Dün ln

gilteıe üzerinde yapilan ba-
1 

va muharebesine 500 Alman 

tayyarsi işiirik etmiş ve 61 
Alman tayyaresi dü~ürülnıüş

tür ve 13 tayyaremh: üssüne 
dönmemiştir. 

Ordu Maluller Birliğinden : 
An':<ara - Ordu malülleri birliği merkezi umumisi idar~ 

heyeti reis vekili B. Sabri Antaytn yerine idare heyeti aza
ıından B. Hamit Görgeç intihap edilmi~tir. 

----··------
Y enı Lisans Talimatnamesi 
Ticaret vekaleti, yabancı memleketlere ihraç edilecek 

mahsul ve mamullerin lisansa t bi tutulması hakkındaki 
kararnamenin tatbik suretine dair yeni bir talimatname ha-
zırlamıştır. • ______ .. ____ _ 

skerlik iz mir 
Şubesinden: 

1-Şimdiye kadar asker
lik yapmamış olanlarla bu 
sene tıp okulunu bitirmiş 

olanların 15·8-940 tarihinde 

Gülhane hastahanesinde bu-

lundurulmak üzere çok acele 
şubeye müracaatları. 

2-Tam ehliyetli lise ve 

muadili mektep mezunları

nın da 20-8-940 tarihinde 

şubede behemehal bulunma
ları ilin olunur. 

BugUnkU Radyo Proğr2mı 
18.00 Prea-ram, • 11,15 

Mü ıik: caı.l.and (pJ.) 18.3ö 
çocuk saatı, 19.00 müzik : Çe
cuklar için, lt.15 Müzik fasıl 

heyeti, 19.45 Ajana haberl•ri. 
'20.UO Müzik Çiftçin n sa

ati. 20.15 konuşma (çiftçinin 
saati), 20,30 müzik : Anka
ra radyosu küme ses ve saz 
heyeti, 21,15 serbest saat 
21.30 konuşma (Radyo gaze
tesi), 21.45 Müzik : Radyo 
Salon orkes trası, 22.30 

Ajans haberleri borsa, 22,45 
Müzik : Radyo Salon orkes
trası, 23.00 Müzik : Cazband, 
(pi.), 23.30 kapanış. 

lzmlr DefterdarhOından : 

yaşında Hüseyin ve Kaşif 
)ğlu 19 yaşında Faruk to
pal Halil oğlu 16 yaşında 
l\1ustaf a Türkgücü suçlular
daa Hfü:eyin Mustafaya kaf~ 
tut.ırak Faruk ta Mustafanın 
pantolunun cebinde bulunan 
325 b uruş parasını aşırmı' 
ve her iki suçlu yakalanmış
tır. 

Ev·n Kapısını 
Götürmüş 

Arapbasan 147 inci sQ
kak 3 sayılı evde oturan 
Bn. Nuriye evvelce evını 
~~raya verdiği Dur.)un adın
daki şahsın evinin kapısıDı 
alıp götürdüğünü şikayet 

etmiş, zabıta t9hkikata baş
lamıştır. 

Bağı mış 
Çağırmış 

Keçeciler İsmetpaşa bul· 
varında Giritli olup mekan
sız takımından Sait oğlu 
Kemal Zengi, sarhoş olarak 
elinde çakı bulundğu halde ı 
umum: caddede bağırıp ça
ğırdan yakalanmıştır. 

Çuval · çalmış 
Şaphane sokağında Cf'mal 

oğlu Cevdet Tüccar Refail 
oğlu Koditi mağzasından 21 
adet çuval ve bir kat müs
tamel elbise çalmış ve çal
dığı eşbalar ile birlikte ya· 
kalanmıştır. 

-0-

GöıteprJe 81 inci sokakta 
oturan B. Nemık kızı 19 
yaşlarında Hayrünnisa baba
sın. tabancasiyle oynarken 
ateş almış ve tabancadan 
çıkan ıerseri mermi zavallı 
kııcağızıtı sol memesi altın 
dan gire:ek tı ğır sur. tte ya· 
ralan:nasına sebep olmuştur. 
H1yrü nl!a derhal h astaha
neye ko ldımmıştır. 

Düu geç vakit ameliyat 
yopılmış ve .sol memesi al
tında bulunan tabanca kur
şunu çıkarılmıştır. Hayrinü
sanın sıhhi vaziyeti iyidir. 
--- lllliillınımll!lllll----

Karısının sesi güzünden 
boşanmağa kalkan adam _.,,_ 

Nevyoık hukuk 
)erinden birinde 
şayanı dikkat bir 
yet edilmiştir. 

m bkeme
geçen ay 
dava rü-

"Vilyam Domıon" adında 
bir aclı• mahkemeye mil· 
racaat ederek karısından 
boşanmak arzusunda bulurı

duğunu bildirmiştir. Sebep 
olarak ta kamsının sesını 
ileri sürmektedir. Sekiz se
ne evvel bülbül gibi bir se
se malik bulunan karııı bir
denbire stsioi kaybetmiş, bu 
ise adamcağızın sevgisini 
birdenbire söndürmüş. 

Kalın ve yutık sesli bir 
kadın ile geçinemiyeceğini 

söyliyen Vilyam Domson 
mııtlaka ayrılmak an.usun
dadır. 

Samanlı Bandırmaya, Mani- ona bir zarf uzatarak: i · 
sa emniyet müdürü B. Cıı bakalım,, der. "Dündeob0~ 
vid Ödemişe gitmişlerdir. bunları topladım.,, Ço'1\ 

sevinçle., zarfı kapar, b:, 
hamlede açar, içinden po'd• 
pulları çıkar. işi hakkıP d• 
malumat almak üzere or• 

1 

---o--
Karışı bir 

ddia 
Sürmeli sokakta Zeynebin 

evinde Hasan kızı 23 yaşında I 
s rmaye Lemnnın açık saçık 
gezdiğini güren ve men et- 1 
mek istiyen gece bekçisi 
40 sayılı lbrahim Aslana 
mağber olan Leman sövmek 
suretile hakaret ettiği ve 
suçlulardan. Leman ile Zey-
nepte bekçi tarafından dö
ğüldüğünü iddia ettiğinden 

suçlular yakalanmıştır. 
---o---

J'f 
hazır bulunan ı:at bu h•"1 

den istifade yolunu düşllll' 
rek hemen ayağa kalk~ 
ve fazla meşgul etmeoıe. 

- 't b' ı• üzere yarın musaı ır 1 
manda direktörü ziyare 
edc:ceğini söyliyerek ayrtb' 
Ertesi günü toplattıiı lıirÇ0 

posta pullarını havi bir pi' 

ketle fabrika müdürüne b•: 
vuran bu zat, suallerine P0

1
, 

açık ve etraflı cevaplar 11 

mık suretile işini düzelt' 
miştir. işte bu da muvaff•: 
kiyet şartlarından birini tef 
kil etmektedir. 

Her halde böyle fırsatlı( 
dan istifade etmek lü~üıP~~ 
göz önünde tutmak lazıı:P 

{Dvamı var) 
-----~ 

Ismetpaşa bulvarında sa
bıkalılardan Kamil Gökçe 
Antalyalı Hasan Dahan'a 
bir çorap ısmarlamasını tek
lif etmiı. Hasan reddedince 
Kimil muiber olmut ve bı
çalda Hasanı ayağından ha
fif ıurette yaralamıştır. 

1 
~n Rahat 

1 Habishane 
Kimi 1 y•kalanmıştır. 
--~--l!!!IIDUllllDlllllTI·---~~ 

FAAYDLI BiLGiLER ' 

RUGAN A YAKKABlLARI 
NASIL KURUMALI 

Rugan ayakkabı hiç bir 
vakıt fırçalanmamalıdır. Fır-
ça bu deriyi çatlatır. Onun 
yerine hafifçe ıtılatılmış bir 
sünger kullanmalıdır. Ayak
kabının kirlerini süngerle 
temizledikten sonra derhal 
ince, yumuşak, kuru bir 
bezle kurulamalıdır. 

--o---
1 • . kid' Avrupa gaıete erı ı , 

birde Amerika hapishanel' 
rindeki rahatı yazarlar. ı.ıı; 
vaindeki hapıshanede b;, 
m hkfımun hücresi. yanıll cJ' 
bir de duş mabalh ve bil , . 
dahilinde bir radyo maki110

' 

si vardır. Mahkumlar uJJJ11 r 
salonda briç gibi oyuol• 
oynıyabilmektedirler. . 

rı' Fakut Avrupada, Aıııe 1 
Melunet kızı Yaşarın Basmahane şubesine milli emlak satış be

deli ltorcundao delayı hacıı edilmiş olan Abdullah ~fendi mahal
leainio Alaca sekatında kain 6-2 eski 10 taj sayılı ve 768 lira 
kıymetintıleki evi vilayet idnrc heyeti kararile kat'ı ihalesinin ic
rası için •n iÜn müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. 

Taliplerin 22 Ağuıtoı 94 perşembe günü saat 15 te Vilayet 
)an Hukuk mnhkemesi meş- Ruganın sıcadao, soiuk- · 

t n çatlamaması için vakit 
vekit sütte ıslattlmış bir 
bc:zle silmelidir. 

k dnki hapishanelerden "'. 
kat rah t bir hapishane b.", 
lunduğunu biç hatıra getı;, 
meıler, Avrupadaki bu }ı 

1 pisbaııede hücrelerde bert:, 
tamnnı oldukt n başka b ~ 

iclare heyet:ne müracaatları ilin olunur. (319') 1 bur boğaz mütthassıslarmın zmir üçüncü icra ve if-
bu babdaki L.fikir lcrine mülis memurluğundan : 

Müflis Çeşmeli Celal ve rncaat eylemiştir. 

Rem:ıi şirketi bakkındski Karar bugünlerde verile-
ifı;s hükmünün kaldırılması- cektir. Bu da'Va Nevyorkta 
na ve borçlunun serbestçe bir hayJi merak uyandır-
tasarrufu ı çın mallarının mıştır. 
kendisine iadesine iz.mir Ti-
caret m hkemesince k rar 
verildiğinden keyfiyet icra 
ve iflas kanununun 166 ıncı 
maddesine tevfikan ilan olu
nur. Dosya numaras; 939/15 

(3201) 

.F hri 
ızmir Memleket Hasmnesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılar. İkinci Beyler Sokak 
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ÇORAPLARI DAYAMDIR
MAK ÇARELERi 

Çoraplarınızın çok dayan
ması kısmen elinizdedir:To
pak, burun gibi sürten yer· 
lerini -daha yeni iken- alt 
taraftarından birer kat ör
melisini:ı. Böylece kuvvetle
nen iplikler iki misli daya
nırlar . Bunu çocuk ve erkek 
çoraplarına da yapmalıdır. 

mahkuma itina ile bak•'~, 
bir ... r hasta be.kıcı da tab9~ .. ..... 
edilmiştir. Mahkömlar 1

\, 

çiçekli ve ha vu:ılu bir b• 
çe yaptırılmıştır. ~ .,,. 

Fakat bu hapish~ne • b•' 
üç hücreli olan Vatıkall 

1
, 

pishanesidir. Ve hiçbir ~i
man içine mahküm k00 

mamıştırl / 
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