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Mersin - Ticaret Veltili f 
Bay Nazmi Topçuoğlu mü -

tahsilin eJlerindeki pamuklann 
derhal mübayaa edilmesini 
Ziraat bankasınA emir ver· 
miştir. 

Nazmi Topçoğ'u beyana- f 
tında ezcümle demiştir ki 

A kdenizin kapa l ı olmasına 

rağmen mallarımızı Suriye, 
Filistin ve Portsaide kadar 

g önderilmesini t emin ede· 
ceğiz. 

Pamuk müsta hsilleri ma l· 
larınrn ilk çıkacağı glloden 
i ti ıaren Zir aat bankaları 
tarafındit n he men mübayaa 

GENÇ TA YY ARECIL IMIZ j INg" iz ava 
A DIND.. BEKL ~NIYOR ezaretinin 

-.,., ... , 

Aydıo(Hususi)-Türk hıtva kurumunun genç tayyarecilerin
den mürekkep bir f ılo yarın lspartadan sebrimize gelecektir. 

Filo Tepecik meydınıo :la bialerce halk tarfın dan karşı · 
lanacaktır. Geoç tayyarecilerimiz uçuşlar yapacakları gibi 
praşütle de athyacaklardır. 

---- --··------
ANKA A'DA U• 
YUK BiR YANGIN 
Ankara - Dün gece yarı ı adan aonra Koyun pazarında 

çıkan büyük bir yangında iki büyük evle yirmi dört dük
kan yanmışhr. Yangını söodiirme ameliyesi esna!ında bazı 
duvarların yıkılma~ına lüzum hası) olmuştur. Bu ameliye es
nasında itfaiyeden üç kişi yaralanmıştır. ______ .. _____ _ 

SEFERBERLiKTE ADLİ HA
~ iMLERiN V AZIFESI 

Tebliği 
---o---

Dünkü hava muharebe
sine 70 taggare 

iştirak etti 
Lo.ıdr (A.A) - lngifü. h va 

nezaretinin t t: bliği: Bumbar
dıman t.ı yyarele:im i z dün 
şimali HolJanda, Hamburg, 
Amsterclam ve Vilhelm Istra
vozer üzerinde uçmuşlar, 8 
tayyare meydanını, benzin 
p etrol depolarını bombala
mışlardır. 

Tayyarelerimizin hepsi sa
iımen üslerine dömişlerd ir. 

Londra (A.A) - Norveç 
açıklarında iki iaşe gemisi 
bombardıman edılmiş ve bir 
düşman tayyaresi de düşü
rülmüştür, 

Loudra (A.A) - Dün hıva 
)arda yapı lan büyük muba 
rebeye 10 tafyare iştirak 
etmiştir. 

Bu muharebede 3 düşman 
tayyaresi düşürülmüş ve bir 
tayyare de alevler içinde 
düşmüş ve içinde bulunan 
iki tayyareci paraşütle atla
mışlardır. Diğer iki tayyare 

de sahiJlerden uzaklara inme
ğe mecbur olmuşlardır. 

---.. ··---
1 

1 'l A.A.)-Nevyork 
'tea· · t,~ ıoın Havaııa 

t6 neşrettiği bir 
te P 

Ankara - Askeri muhakeme kanununun bı r maddesini 
doğiştireo Layiha Meclis MiJJi müdafaa encümeninden çık
mıştır. Bu liyihaya göra, seferberlikte ve harp tehlikesi 
mevcut olan ahvalde, bilfiil bahimlik etmiş yedek adli ha
kimlerle yedek subay olmuş ve bilfiiJ hakimlik etmiş adli 
bakim ve avukatlardan ikmal olunacaktır. Bunlar hakkında 
ayrıca kararname çıkmı yacaktı r, 

Fransız nazırları ara. ~ 
'I\ an Amerikan 
t • Vrupa ve Asya-

•tık' r,
11 

ışaf etmekte 
tt 1 karşı kendisini 

itle'- · • A . lı... " ıçın merı-
"qı" d 
t erbal alması 
'dbir) · - · d 'ııı erı uzerın :: 
'ftı:ıaya varmış-

', __ 
ltı· 
~'Gazlar 
llrsu 
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~eh· 
111 

ırli gazlarının 
kı11lı tsleği kursları 
~'tı 1 

hit&ma ermiş 
~- •ıa 31 Temmuz 
~d,ıiinn saat 14 de 

hpıh caktır. 

Enternasgonaı 
ı; Fuarı · 
'it'Y•yı görmek, 

l ı.! ncelere kavuı;:.-
ını· " 

•ıı1 
1
.' enteroasyo-

------.. - --- --

Fuarımızın ______ .. ____ _ 
Açılmasına az ·zaman kaldı 
1940 Enternasyonal fuarı· 

nın açılmasına pek sz bir 
müddet kalmıştır. Bunun için 

· çalışmalara ehemmiyetle de
vam edilmektedir. Emsa lsiz 
bir şekil alan fuarımız diğer 
senelere nazaran daha eğ-
lenceli ve çok neş 'eli g eç
mesi için fuar reisliğınce 

mühim bir proğram ha zır-

f lanmıştır. 
Belediye reisimiz dün pazar 

olmasına rağmen akşama 
kadar fuarda bir mühendis 

gibi çalışmış ve yapılmakta 
olan dekorları ve inşaatları 
gözden geçirmiş ve bazı 

mühim direktifler de vermiş
lerdi~. 

------··------
Dış Ticaret işleri 
Dış ticaretimizi yeni bir 

şekilde organize etmek üze- · 
re Tic~ut:t Vekaleti yeni ba
zı kararlar ittihaz etmişt i r. 

İn .ilterede kac · 
kişi askere 

alındı 

1'Yar"t ediniz. ı . ~ .. 
laatoı-20 Eylul ~ 

Bu meyanda teşkilatlan

dırma baş kontrolörlüğü il · 
ga edilmiş. birlikler için u· 
mumi kitiplikL r ihdas olun
muştur. 

Londıa (A.A..) - Şimdiye 

kadar lagilten.de askere 

Jınanların miktarı dört mil
yon kişidir. 

sında jhtilaf çıktı 

LAV AL 

Cenevre (A.A.) - Fransız 
naurları arasında ihtilaflar 
çıktığı ve hariciye nazırı ile 
B Lava) arasında münakaşa· 
larm büyüdüğü ve bu yüz
den bazı nazırlar istifa a:tti · 
ği ve Mareşal Peten bu va
ziyet karşısında yeniden bir 
kabine kuracaiı tahmin edil
mektedir. 

ıımmııııımımımmnınmmn mn m ımımllll!ll • mlll mıınınnllllll 
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NDU IFührer Slo~~k 
Cumhurreısı 

mu lar ile görüştü 
---o---

ş ndı 
edilece ktir. Adanada kuru · 
lan sa tış kooperatifinden 
çok ist.fade _görülecektir. 
Demişlerdir. 
Ticaret Vekilimiz dün ak 

şam saa t 17 de Ada naya 
döomüşler · ve bu sabahta 
hava postasile Ankaraya 
a \det etm i şle rdi ~. 

Berlin (A.A.) - Führer 

dün Slovak Cumburrei5i ve 
Başvekil ile tam biri sami-

miyet havası içinde iki saat 
devam eden bir göı üşme 

yapmıştır. B. Hitln mısafir
lerini dış merdivene kadar 

geçirmişti r. Slovak Cumhur· 

reisi Salıburga harek, t et

tiler ve oradan da memle
ket leri [j e dö ııeceklerdir. 

Şehit babamın vasiyetini 
mutlaka yerine getireceğim 

----~ ........ --- ··------------
Talebeler öğ'e t~neffüsüoe 

çıkmışlardı. 

İri çam ağaçlar1aıo seri" 
gölgelerini eme~ yeşil top
rak, ruzgarların konuşturdu· 
ğu yapraklarla aşınalık edi
yor ve derslerinden yorgun 
çıkan gençleri yu ı. uşak halı
ların çağırıyordu. 

Nevzad, Hüseyin ve Mu
rad her vakit olduğu gibi, 
vahşi güzelliklerini se9dik
leri bahçeye indiler. Suları 
yosualaşmış havuz kenarın
daki kacıepeluden birin· 
de oturdular. 

Üçü de. konuşmıyordu. 
Serin rüzgarların titr etliği 

ve göğsünde hafıf dalgacık
lar yarattığı havuza bakıyor, 
düşünüyorlardı. 

Sanki güzleri, rüzgarın 

parmaklanyle yazılan bir 
şiiri bütün cazibe ve füsu · 
niyle okuyor ve duydukları 
ha'Zın t "siriyle kPndinden 
geçiyorlardı. 

* ,,. . 
Bir arlık muallimleri, Yıl· 

maz yanlarına geldi. O ka
dar dalgındılar ki farkına 
bile varamadılar. 

Nıhayet muallim: 
- Hayrola, dedi. Siz:i bu 

kadar meşgul eden düşüace 
ne dir? Dakikalardır beliyo
rum hiç konnşmıyorsunuz. 

Sebebini öğrenmek ister
dim. 

Üçü de ayağa kalkmak 
istediler. Lakin muallim: 

- Oturun çocuklar .. Şimdi 
sizin istirahat saabnızdır. 

Dedi. 
Talebeleriyle bir arkadaş 

gibi konuşan, ruhları üze· · 
rinde Suphinin açık dili ile 
işlemek istiyen Yılmaz, ka-
nepenin kenarına ilişti. 

- Biliyorsunuz ki, yavru
larım, dedi. Hay.ıttıt muvaf
fak olmanın birinci sırrı mu
hiti kazanmaktır. Bu da, 
k endini se"dirm~kle müm
kündür. 

Ciddiyet hiç bir zaman 
asılı suratlılık demek değil
dir. insan, kaşlarını çatma
dan da cidi o lab' lir. 

Bu sırada Nevzad takıldı: 
- Şair, sen .ıe dersin bu 

işe? 
Nevzad mutad dalgınlığın

dan silkinerek cevap verdı: 
- Çok doğrudur, derim 

bay muallim t 
- Ben böyle basma kalıp 

cevaplardaıı hoşlanmam. Ha· 
tır için söyleme ... 

·- Hiçbir zaman ... 
- Peki öyle ise... Senin 

fikrin ne "Koca asker?,, 
Muallimin "Kuca asker,, 

diye bitap ettiği çocuk Mu
raddı. Babası şehid bir bin
başiydi. Cepheye giderken 
karısına çocuğunu - dönme
diği takdirde • çocuğunu 

muhakkak askeri mektebe 
vermesini vasiyet etmiş ve 
gitmişti. 

Bunu arkadaşlarına anlat
tığı için, muallimin kolağına 
gelmiş ve kendisini "Hey 
koca a'ker!., diye çağırırdı. 

Murad cevap vermekte 
geçikmedi: 

- Be11 de fikrinize iştirak 
ediyorum, dedi. 

Tarih muallimi Yılmaz 

sordu: 
- Peki, sana hep koca 

asker, koca akser, diye hi
tap etmekteyiz. Ya ilerid~ 
başka bir meseleke intisap 
eder de asker olmazsan, bizi 
yalanmış olmıyacak mtsın? 

Murad hiç tereddüd etmeden 
- Şehid babamın vasiye-

tini mutlaka yerine getire
cegım. Gayem, yurdumun 
siperlerinde nöbetcilik et
mektir, dedi. 

Yılmaz: 

.- Fakat dedi, sırası gel
mışken babamın nasıl şehid 
edildiğini ve bu vasiyeti na
sıl yaptığını anlat bize ... 
Gerçe eski yaraları tazele-
mek ve seni teeHüre sevk 
etmek istemem, lakin her 
Türk çocuğunun asker ola· 
rak doğduğunu kabul ettiii 
miz için, bu uğurda ölen bir 
babanın evladı olmak kadar 
bizce tabii bir şey yoktur. 
Binaenaleyh seni bütün all
ka ve heyecanla dinliyorum . 

(Dvamı var) 



SAHiFE 2 
(Halkın sesi) : ..................... .............................. .. 

fÖGLEDEN SONRA ALiHAN RADYO HÜLASALARlf BiR ASK HADiSESi• .......... .. . ......... : --- -··- işten el çektirilen 
beledige reisleri Sovyetler bir- Dokuz Alman 1 

Kahta: Malat~a (~usususi) beğeomemis, kendi akra~a-
1 j - Kazamızda şımdıye kadar olan bir numaralı Avşe ile 

Jiğİ İ)e Efgan tayyaresi dÜ· e.şine. çok a"z rastlanan ga- birlikte yaşıyan Hasanı sev· 

1 

rıb bır g&nul macerası vukua meğe baılamıştır. Nihayet 

arası~da şürüldü gelmiştir. v~~·~nın kahra- bu sevgi en . hararetJi bir 

ANLA'MA IMZALANOI Londra (A.A.)- Dün in- mantarının ıkısı de . ~yşe safhaya geldiği gün Ha-
y - 'it M d .. d adını taşımaktadır, bubırle· sanla Ayc:e sözlec:mişler genç 

gı ere ve aoş enızın e · d · Y Y ' 

Moskova (A.A) - Sovyet j lng'l' Al t l . rın en güzeldırler. Ayşeler- kız nişanlısı Ebuzeri terke-
ı ız ve man ayyare erı d b' · .,.A 

Rusya ile Efganistan aruın· 
8 

d h h b . en ırı "'ahtanın Ktran kö- derek H•sana kaçmıc: onun-. _ . ~ rasın a ava mu are esı " r- yı 
da bır tı~a~ı anla~ma yopıl- olmuş loriltere ve Manş de- yunde otu~mak adır, ~1 ya- la yaşamağa başlamıştır. Di-
~ıştır. K9bılde lmzala~an _b~ nizinde dokuz Alman tayya- şı.?dadır. Üç yıl evvel ayni ier Ayşe vak'adan haberdar 
ticaret anlaşmasına gore ıkı resı' d- .. "I " 21 .1• koyden Hanna kaçmış ve olunca ani bir kararla kö-. uşuru muş ve ngı ız 

memleket arasında tıcaret t . ü " d- . onuula yaşamağa başlamış· yünden kalkmış Ebuzerin .. . ayyaresı ssune onmemış- ' 
mubım sur.ette artacak dost- tir. tar. Hasandan üç çocuğu I yanına kaçmış, bunlar da 
luk ve eyı komşuluğun daha olmuş, buolardan ikisi ölmüş, anlaşarak beraber yaşamağa 
sıklaşmasına yardım edecek- ---o--- biri sağ kalmıştır. başlamışlardır. 
tir. JAPONYADA o·~ A . y f Bu, oldukça garib· badise-

ıger yşa ıse usu un · . . . . . 
---o--- ıı- " d d' 14 d d yı duyan ıkı taraf aılelerı 

Görüşmeler 
hakkında 

Henüz bir şeu maıom 
değildir 

1 O lng•Iİz tev• oyun e ır, yaşın a ır. derhal zabıtaya başvurmuş-
Bundan bir müddet evvel l hAd' Adi' · t'k l ar, a ıse ıyeye ın ı a kjf edildi amcasının oğlu Ebuzer ile etmiştir. Tahkikata devam 
nişanlanmış, fakat nişanlısını edilmektedir. 

----~----.. -------Şanghay (A.A) - Royter: 
japonyada lngigiz tebasın-

dan ıo kişi tevkif edilmiş- Köylerdeki dog"' um vukuatları 
tir. Bu lngili2lerin ne se- j D w 

Cenova . (A.A.) -· Hitlerle 
Romen, Macar ve Bulgar 
görüşmeleri hakkında henüz 
bir şey malum değildir. Bu 
görüşmeler hakkında Hitle
r in tek bir manevra!lı olup 
o da Balkanlarda Almanya
nıo menfaatidir: 

bepten dolayı tevkif edildik· ogum vukuatı dolayniyle köylümüzü muayyen müddet 

J l d 'ld' zarfında kasabaya İnmek . külfetinden kurtarmak maksa-eri ma um eğı ır. 
Tevkif edileoleı in arasında diyle dahiliye Vekaleti yeni bir karar ittiba:ı etmiştir. 

Bu karara göre doğum vukuatında, baba, veli veya vasi · 
en yüksek lngilizler de var
dır v~ bunların yabancı mem
leketl ere telğraf çekmeleri 
de mcnnedilmiştir. 

--·--

usulen bir ilmubaber taıı:rim ederek kanuni müddeti içinde 
köy muhtarına tevdi edecektir. Muhtar bu ilmuhabeıleri 
ertesi ayın onuna kadar nüfus memurluğuna götü·ere k trs
çil ettirecektir. 

------··------
Yugoslavyadan şimdiye 

kadar bahsedilmemesi calibi 
dikkattir. Yalnız Yugoslav· 
yanın Sovyet birliği ile olan 
sıkı münasebeti alaka ve 
dostluğu gözden kaçırılma
maktadır. 

Ço - Kingdeki Kimyevi cisimler 
japn harekatı nasıl 

gümrükten 
çıkarılacak? 

--o--
Italyanlar 

AdeneHücum 
Ettiler 

Londra (A.A) - Bir ltal-

tamamlandı 
Tokyo (A.A.) - Royter: 

Japon deniz müfrezeleri Çon 
- Kingde 90 kilometrelik bir 
sabada yap.lan ihraç ha .. e
ketleri tamamlanmıştır. 

yan hava filosu Aden üze
rine giderek bombalar atmış 
ve bir ticaret gemisi hasara 
uğramıştır. 

-------------------------------
Plastik madenle in 

Tarifesi 
2'dmrük 

Plastik madenlerden veya sair adi mevad ve madenler· 
den kapaklı cam ~işelerle madeni krem tüplerinin, tarife 
kaouounun dokuzuncu maddl'sine göre, kapaklariyle, bir
likte k~ndi tarifelerine verılme leri gümrük ve inhisarlar 
vekaletince kararlaştmlmıştır. 

-------··------
Sıcaklar 

Sıcaklar devam etmekte
dir. Düo derece gölgede 
40 kadar yükselmiştir. Gece 
ise otuz beşe kadar düş
müştür. 

•Aydındakahve 
165 kuruş 

Binlerce halk pazar olrna
ıı dolayisiJe lnciraltır.a git
mişlerdir 

Aydın - Fiat mürakebe 

komisyoııuo kahvenin beher 

kilosunun azami 165 kuruşa 
satılma~nna karar vermişt r. .................... :··· .. ·· ... ··········· ... ··•· ...... . ........................... +"\ .................... . 

~ Dikk t, Müjde ~ 
•• :: (!] (!] [!] 

;: 30 Seoedenberi Rakı inıalinde büyük bir nam ve şan :! 
kazanan Sakızlı Mustafanın en halis Ç . şnıe anasonun · :~ 

!! dan ve en nefis üzümden mamul. .. 

OADO .. -.. •• -•• .. .. 
:: Rilkuının (29) tarihli son mamülitını bilhassa tavsiy~ •· .. .. 
!! ed !rİz. Kabadayı fabrikası n ın halkımızca p k çok se- :: 

:: vilmiş ve (vu·· t...•s L) Rakısını h er yarde :: 
;: çok zevkli 1'ıı. · arayınız •• 

•• 
ı ........................... ı··h ....... - ......... . ...... ~ ............................................. :: 
1 ELHAMRA inemasında 

Rngüo 2 harikulade film birden 

1- TÜCCAR HORN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

f2- AHAR Y AÖMURU 
Başrolde: FREDERlCH MAKC 

Sanayide kullanılmak üzare büyük kaplarda getirilecek 
kimzevi cisimlerin mahiyetleri anlaşıldıktan sonra şahiple
rinden taahhütname alınmaksızın gümrüklerden ç.karılrna
sına Sıhhat ve içtimai muavenet .e a' t ncc kar_r \'C : .1-
miştir. 

ZABITA H BERLRI 
-----.. --·---

Alsancak Kız Enstitüsü 
arkasında Abdullah oğlu Sa
bit Nafiaya ait 31 lira kıy

metinde demir çaldığından 
yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelik Damlacık 

caddesinde lbrabim oğlu Ali 
ve Resül oilu Hasan, Mus
tııfanın furunuodan iki adet 
gözlüğünü çaldığından y~

kalanmıştır. 

§ Karşıyaka deuiz banyo
larında Mehmet oğlu Ct lil 
lsmail oğlu Nacinin 55 ku 
ruş ile bir kol saahnı çal
dığınd;sn mesruk eşya ile 
birlikte yakala r. mıştır. 

§ Karantioa Araphasan 
çeşmesinde Ömer oğlu lb
rahim, Mehmet oğlu Kadri
ye, Belediyeye ve Emlaki' 
Milliye;e ait taşları çaldığıı..
dan yakalanmıştır. 

§ lkiç~şmelık caddesinde 
lbrabim oğlu b:>stancı Halıl 

kadın meselesinden Ali oğ · 
lu Mustafayı Jisanen t~bdıt 

ettiğinden yakalanmıştır. 

§ Gaziler caddesinde Ari· 
fio esrar sattığı sırada 50 
santigram esrar ile birlikte 
yakalanmıştır. 

§ Anafartalar caddt-sinde 
lbrahim oğlu Cemalı, metres 
hayafı yaşayan Nazif kızı 
20 yaşında Emioenin lu ndi
sindtn ayrılmasından muğ

ber olarak bıçakla arka bal· 
dırıodan hafıf surette yar.a· 
ladığıtıdan yakalanmıştır. 

§ Alsanc k birinci kor
donda Naıif oğlu Muzaffer 
ve Celil oğlu Şevket 22 ya

şında Nerimanı bıçakla l Iİrı· 

drn bafıf surette yaraladık-

laaından yakalanmışlardır. 

§ Çorakkapı Gaziler mahal-
1 lesinde Yaşar oğlu Hüseyin 

Mustafa oğlu Recebin fırı
nından bir çarşaf ve bir yas
tığını çııldığından yakalan
mıştır. 

§ ikiçeşm e lik caddesinde 
Abdullak oğlu Mustafa Bilal 
oğlu Rtccbin 100 lira para· 
sını yankesicilik su·etiyJe 
çaldığından yakalanmıştır. 
§ Kızılçulluda lngiliz taba-

sıvd ' n Ha ri oğlu otomobil 
şoförü Mişel idartsinde bu· 
lunan otomobili Kızılçullu 

köprÜ!ıünden geçmeli te iken 
karşı taraftan gelen Hasa.o 
oğlu Hikmete ait otmobili 
örılemek üzere !ıÜratle sü r
düğü sırada dığer otomobi1in 
yaklaşmasiyle bir kazaya 
sebebiyet vermemek üzere 
di t: k-ıiyc.nunu sola kırdığı 

. sırada dıvara çarparak ot ~ 

mobil içir d ! bulunan Cim is 
oğlu Boven ve Mebmet oğlu 
Alinin yaralanwalarma sebe
yet verdiğinden yakalaDmış· 
tır. 

~ Kemn r T ent ke mahal
lesi. de lşık!arlı Mtbmet K1-• 
pırdak karısı Güllü ün ba · 
bası Eminin evirıe kaçma· 
sından muğber olarak yarı
rıa ald ğı Hasan oğlu Öm r 
ve Ali adındaki şahıslarla 

kapusuna gidert:k karıyı al
mak istemiş ve buna mü -
mauaat edt'n bakkal Mc:hmt\ 
oğlu Mehmet Aliyi Osm c. n 
oğlu Cemali ve Gül üyü bı
Ç>l kla ağır surette yaraledık
larından yakalanmış ve bun · 
lardan Ali kaçtığından ar· 
kası takip edil';llektedi l.'. 

---o---
Devlet Şürbı umumi he

yeti, işten el çektirilen be
lediye reislerinin haklarında 
yapılan tahkikat veya cere
yan eden mahkemeleri ne· 
neticesinde menimuhakeme
lerioe veya beraetlerine ka
rar verildiği takdirde me
mur veya müstahdem olma
maları ve mahalli müntehıp 
bir heyetin icra uzvu bulun
maları dolayısiyle açıkta 

kaldıkları müddet için ken
dilerine maaş veya ücret 
namiyJe para verilemiyece
ğine karar vermiştir. 

---o---
Fiat mürakabesi için 

Ticaret Vekaleti, fiyat 
murakebesinin layılu veçbi
le yapılabilmesini temin mak
sadiyle fiat kontrollükJcri 
ihdasma karar vermi~tir. 

Bu hususta hazırlanan ~ad· 
ro koordinasyon heyetinin 
tasvibine arzolunmuştur. Alı. 
nacak kadro ile temın olu
nacak fiyat kontrolldi balen 
bu iş üzeriude tecrübe gör
mü' olanlarla beraber çalı
şarak ibtisas peyda ede· 
cekl ·.:rdir. Fıyat murakebe 
kontrolörleri ikişer kişilik 

ekipler halinde çalışacak
lardır. 

---o---

Nevuork Hürriget abi
desi Fra sız Pulunda 

Her devletin pulunda ken
di memleketinde bulunan 
abidelerin resimlerini görmek 
mümkündür. Fakat başka 
aıemlek etia abidelerine bey
nelmilel bir kıymet atfedip 
kendi pullarına oaların re
simlerini koyan devletler de 

vardır. Nitekim Fransız pul
larındnn birinde, Nevyork-

taki Hürriy. t abidesinin bir 
resmi vardır. 

FAAYOLI BiLGiLER 

Pire ve hamam böceklerine 
karfı lavanta çiçeği 

Sıcak memleketinde la
vanta çiçeği bizim bilmtdi
ğimiz bir !Uıette ilaç diye 
kull .. nılmaktadır. 

Pim ve bama o böcekleri -
ni öldürmek. için kullanılan 

bu ilacın tertibi şudur : 
Bir litre petrol içerısıne 

birer avuç ceviz yaprağı ve 
lavanta çiçeği atmalı. Şişe· 

nio ağzrnı kapamalı, yirmi 
. dört saat durduktan soora 

iyice çalkalamalı. Flit sık

mağa kullanılan tulumba ile 
böçeklerin bulunduğu yere 
sıkmalı. Pencere ve kapıları 

dört beş saat kapamalı, son
ra açarak havalandırmalı. 

Petrol kokusu tamamiyle 

kaybolur, yerine nane, ce· 
viz yaprağı ve lavanta çi-

çeği kokusu kaim olur. Pire 
ve hamam böceklerinden 
eser kalmaz imiş. 

Dr. Fah i Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 
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Çok süslü e 
ı~~r bulJlll ,,..,,, ---o---
Foçanın Geren 1ı6~ 

rında Kuruçeşme ..,e 
bir tarlada ve ~e• 
Ulucak köyünün Ç 
me mevkiinde ve . 
Belevi köyünün cı 
Turistik yol yapıtırk 
eserler bulunmuştur· 

Yine Menemenin 
köyünde bir tarla lı• 
çıkan ince ve süslil 
mer levha üzerinde 
ma bir süvari İrıo 
rının heykeli buhı, 
Eser eski ve · güzeJdil'· 
şahı DarPnao Aaad0 

tilisı zamanına ait 
zannedılıyor. 

-*-

Sıhhiyede 
Tayinler 
Kıulay hı:astabakı'' 

reler mektebi 940 . e 
mezunlarından EmıO 
kan 15 lira maatl•. 

eıı 
memleket bastabaO ~ 
şireliğine, lzaıir çocıJ 
sı eski hemşiresi f•~ 
mez 15 lira maaşla . 
nın Sinirk ent nabiY'~1 

diye ebeliğine, sb 
nahiyesi belediye e 
zimet Dönmez 15 Jir• 

Ö ·dC la demişin Adagı 
diye ebeliğine, K61 
mektebi mezunlarıo 
süm Koçak T orbahD1 

kızılca nahiyesi k<S)', 
ne tayin edilmişlerd 

-o-

Cumaovas 
İbrahim Çaf 

garaladllar 
Cumaovasında tiitll' 

sında lbraihm çavut0' 

kıran amelelerden ~· 
Ali, mal sahibi lb'' 
vuşu iş meselesind•" 
ve taşla ağır surette 
mıştır. lbrabim çavof 
neye kaldırılmıştır· 

ÖIU olarak bal 
ballnaıar 

Afrika uhilleriadeı 
tane iri balina 
cansız olarak ıu 

yüzdü~leıi görülmlif· 
kayıklarla ya'lların•. 
balinalar sabile çe~' 
Buolaı ın kendi ıı•;. 
öldürdükleri zaane b~ 
O civarda bulunaD 
enstitüsünde bulun•~ 
ler tetkikatta buh• -
ve denizde vukub!ı~• 
kanik bir taba,,.vU 
nalara tesir yaptıi• 
yüzden öldükleri .,e 

varmışlardır, 

•*'" ................. ~ 

ı Adalet demek lılJ, 
: mektir. Türk Ulu5~ 
ı silisiz ve fazlasız 
ı bilmek devlet "' 
: kuvvetini ve buP11~t' 
ı çarel rini öğret('~,. 
ı sebeple 20 llkteŞ~ı 11 
ı guou yapılacak 0 'ıı . ı nüfus sayımının ço ·.,e 1 

•

1 

;ı sonuçlar vermes! ,
1
.,,, 

mak, bu işi v tPi~ ı 
1 ı ödev saymak b 

6 ı borcudur... ~>~ıt. 
ı BL\ŞVE~04 
ı htatistik Uaıuı.1> ~ .............. ~ 

Seanslar hergün : T. Horn 2--6 9.45. B. Yağmuru 4 ve 
8 debaşlar ... C . Ertesi ve Pazar günl ri 12 25 te 
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