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KISA VE AÇIK 

Almaıı Manevraları, Siyasi 
Bir Muamma Oldu ! 

Almanyanın yapacağı manevralar mtselesi günün en ka
!şık ve çözülmesi :zor ve siyasi bir muamması oldu. Bazı 
~ ransız gazetelerine göre Almanlar bu manevralar ile or-
!ularına bir askeri talim yaptırmak değil bütün cihana, 
1Uınan ordusunun yeni kuvvetini, yeni haşmetini, yeni taar
'Uz ve tahrip kabilıyetini göstermek sevdasına döşmüşlerdir. 

Bu meyanda Roma ile BerJin arasında en selabiyetli rica· 
ın yaktıkları mülakatlarla bu görüşmelerde gizli tutulan 
ıoeseleleri tahlil eden gene Fransız gazeteler • gene buo-
a_ra bazı .en ağır başlı lngiliz matbuatı da iştirak etmiştir -
!ıyorlar kı: "Berlin - Roma mihveri dünyanın güçlükle baz-
lıedeceği bir yemek hazırlamak, pişirm~k ve kurtarmakla 
ıtıeşgul olduğunu ve bu yüzden de ltalyan ve A iman büt
~elerinin mukavemet edemiyeceği büyük . masraflar albna 
tirdıklerini iddia ediyorlar. 

Ht?le birçok hadiseler ve vak'aJar karşısında soğuk kan· 
ılığını muhafaza eden Loadra hükiicnetinin bu manevralar 
Iİode gösterdiği telaş da gösteriyor ki ne Roma ile Ber-
in arasındaki müzakereler yalnız siyasi bir dostluğu sağ· 
•m!aşhrmak ve ne de Alman ordusunun yapacağı bare-
cetJer alelade bir askeri ekzersis ve silah ve tayyare tt'C· 
riibe11inden ibaret şeyler değildir. 
Şimdi bütün nazarlar gene lngiltere ile Fransanın bu işte 

de gösterecekleri enerji ve fedakarlığa çev•ilmiş bulunmak· 
tadır. Bakahm dünyamız şu sonb •ban da sulh ve selametle 
reçirebilecek mi ? 

SIRRI SANLI 

Guen - Mary Mavi kurdeleyi 
aldı .•• 

Paris (Radyo) - Nevyork'den haber verilmektedir. lo
riliz Guen Mary vapuru Normandi'ye aid rekoru 1 taat 28 
dakika kısaltmak suretile mevzu mavi kurdeleyi almıştır. 

Ege Likleri 
Aydın Manisayı .4 - 2 Yendi 

Slavva Gelmiyor mu? 

Dün Alsancak stadında 
tğe tiklerine başlanmıştır . . 
lzınir A. ve 8. muhtelitleri· 
bin antreman maçından son-

ra muayyen saatta 
ve Aydın şampi11on 
Jarı sahaya çıktılar. 

- Sonu 4üncüde 

18TER GUL iSTER AGLA 

Manisa 
takım

Her iki 

Müdaf aai Mil
liye Vekili Alman manevraları 
'istaııbuJda 

~------~--~~~--~ .. oo••------..::---~~-----~---
ftaneVr&Jara 9 kolordu ve bin be, yüz tayyare 
iıtirak edecek. Komşu devletleri düşünce aldı 

.ondra 15 (Rad- f ~ - . 

1 
ı lstanbu 15 ( Husu!ii ) -
Müdafaai M lliye Vt'.ki/i gene · 
ral Kazım Öza'p dün Anka· 
radan istanbula geldı ve is· 
lasyooda merasimle .b.a ı şı 

laodı. 

y) - Alı:nanyada 

akeıi hazırlıklar 
dv m etmektedir. • 
Pmad manevrala
rıa dokuz. kolordu 
i~irak edecek ve 
bı beşyüz tayyare 
bva manevrkları 

ı v hücu nları ya · 
pc ktır . 

F. a 1sız ve lngi· 
J; gaz -! teleri tara· 
fııdao .... eşredilen 
v balib zırda Al· 
mı oyada ittihaz 
enlruekte olan as 
k: ı i tedbir lt:re mülealHk 
eHlmektedir. 

olan ha bezler, diplomasi mai:ıafıliode büyük bir 

_____ __:.. __ ....._ ________ ....... --------------------

Fuar yeri yalnız İzmirin deiil 
bütün Türkiyenin bir cenneti 

olacaktır ••• 
ı burası yışillere bürünmüş 

Dün bir mubarririmiz Kül 
türparka giderek yapılmakta 
olan işleri yakından gör· 
müştür. 

Bu sene Kültürparkta çok 
büyük tebeddülat yapılmış 

•• 
Havacılık 
Haftası 

30 Ağustos, Türk Hava 
Kurumunun bayram günüdür. 
Kuvvetli ve sarsılmaz Tür ki· 
ye, Kanath Türkiyeden do· 
ğacağı içio, bu bayram çok 
isabetli ve manalı bir tarihe 
rastlamaktadır. 

~ - Uçan bir millet haline ge· 
lebilmek için giriştiğimiz 
çalışmalarda bütün gücümüz
le iltihak etmekle, 30 Ağus· 
tosun taribi kıymetine uygun 
bir harekette buJunmuş ol· 
doğumuzu bilmeliyiz. 
- Zafer, tayyareden aynlmaz J 

artık .. Ve tayyare zaferinin 
hiliki Türkün elinde zaferin 
en kuvvetli amili olmak vas· 
fına bir kat daha kazana
cakbr. 

bir mamure daha doğrusu 

bir cennet olmuştur. 
Belediye reisi doktor bay 

B~bçet Uz l:zmirimizin ima· 
nnda nasıl muvafık olmuşsa 
buradada ayni şekilde bir 
usra -ve t.ıır tşçı gılJI yanal· 

maz bir azıwla çahşmış ve 
muvaffak o!muştur. Kültür
parktaki göl ikmal edilmiş 

ve su akıhlmağa başlanmış· 
hr. Diğer inşaatlar da çar
şanba gününe kadar bitmiş 
bulunacağından fuar saha
sında gecelı güadüzlü iki 
bio amt:le çahşmaktadır. 

Fuar esoasınd• lzmire ge· 
lecek ziyaretçilerin beıediye
ce her türlü ıbtiyaç ve isti · 
rabatJarı temin edilmiştir. 

Fuarın açı lma töreninde bu · 
lunmak için şimdiden bi: çok 
ziyaretç.fer gelerek otellere 
yerleşmeğe başlamışlu ve 
baıa otelJer de. dolmuştur. 

Fuara bu s rne logiltere, 
Sovyet Rusya, Yunanistan, 
RomaDya, Iran, Yugos'avya, 
Almanya, Filistır, ltalya l.ü 
kiimetleri resn ( !l = ş• " ra': et
mekted irl !r. 

Gandi Pat ise · 
U Gidiyor 

J 

C e~oslovakyaya 
' .... 

Yapılacak herhangi bir hare
keti ltalya muvafık görüyor 

• 
Paris (R:adyo) Mareşal 

Balbo siyasi temaslarınl bi
tirmiştir. Dün Hitleri ziya· 
rette o. sonra Mareşal otom o· 
bilile ltalyaya hareket et
miştir. 

Mumaileyhin bu seyaha-
tinden bahseden lngiliz Sun
day - Times diyor ki: 

Balbo şüphesiz ki Musolini 
tarafrndan Alman büHımeti 
ne:zdine gönderilmiştir. 

Gazete mevsuk bir meo
badan alındığını iddia ettiği 
bir habere göre Italyaoın 
Almanya tarafından Çekos· 
lovakya aleyhine yapılacak 
herhangi bir hareket şimdi
den terviç ettiğini bildir-

miştir. 

Gazete bu haberi neşre• 

derken Almanyanın ltalya 
iJe birlikte dünyayı yeni bir 
harbe sürüklemek istemele· 
rinden endişe etmektedir, · 
çüoki Almanya ve Italyanın 
iktisadi durumlara o kadar 
berbat bir haldedir ki onlar· 
dan berşey beklenebilir de
mektedir. ___..".. . .. 
Tunusta Orfi 
idare kaldırıldı 

Paris 15 (Radyo). -Fran· 
sız kabinesi, toplanmış ve 
örfi idareyi kaldırmak üzere 
Tunus bryine mezuniyet ver
miştir.· 

--------~,,.--IG::aıımllllrl:3~-------------
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR -------- .... _______ __ 

Bir çare bulunmalı 1 

Kör mü Değil mi ? ! Paris 15 (Radyo) - Gan
dinin yakanda Par ise gelece · 
ği haber alınmıştır. Gandi 
Başveki' Daladiye ile görü· 
şecektir. 

Birinci beyler sokağında bir dert vardır. Akşam olunca 
bekarlar, akşamcılar bira içilen köşelere uğrıyanlar bu ıo· 
kakta yıkık bir yer veya tenhaca bir k6şe uıyarak fazla 
ithal ettikleri biranın ihracatı ile meşgul olurlar. Bu asırda, 
temizlik için bu derece titiz davranılan bir şehirde bu bal 
hiç de boş değildir. Acaba ait olduğu makam o yıkık yer· 
ferde veya boş arsalara bir küçük mahal satın ahp orada 
bir umumi beli yaptıramaz mı? Bu, himmet ne kadar ye,. 
rinde olıcahtır ... 

Yolda yürüyen elli beşlik gayet şık bir bayan şimdi moda olduğu gibi siyaha gözlük 
tıkan bir dilenci görür, merak eder, yanına yaklaşır ve sorar : 

- Baba gözün mü ağrıyor, yoksa sen de hakikaten körmüsün doğru söyle ? 
- Sonu 4 üncü Sahifede -

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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UNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Sovyet havacılık oktorun Nasihatleril' r Çakırcalı 

Havada 2,5 milyon 
kilometre mesafe 

kateden adam 
14 yaşında tayyare knllan· 

mayı öğrenen İngiliz pilotla· 
rıadan yüzbaşı Fred Diıma· 
re, şimdiye kadar takriben 
iki milyon .250 bin kilomet· 
re yol katetmiş, 4600 kere 
Manş denizini geçmiş ve 
havada 11.600 saat bulun· 
muıtur. 

Yüzbaşı : 
- Hava her yerden daha 

emniyetlidir. 
Karada olduğum zaman 

çok karkarım. Tayyare mey· 
danıadan eve gidinceye ka • 
dar her lahza bir tehlikeye 
uğrayacağım, diye tir tir 
titrerim! demektedir. 

Püro merakı ve 
bir iddia 

lngiliz ustabaşılarından 
biri püro meraklısıdır. Nadi· 
de pürolara malik olduğunu 
bilen bir zatla bahse tutu
tırak bir hafta zarfında bir 
arkadaşile birlikte yilz ~otuz 
beı ev yıkacağını iddia et· 
miş, ve enkaz halinde sabi· 
ması tekerrür eden bu evle· 
ri filhakika yıkarak bir kutu 
püro sigarasına kavuşmuştur. 

* 111 • 
JaP<?nyada Memurlar 

Kimono Giyecekler 
Tokyodan bildirildiline 

göre Japon memurları 1877 
kanun ile ilga edilmiş olan 
(Kimono) yu •ızif e esnasın· 
da tekrar giymeye icbar edi· 
lecaktir. Bunun başlıca sebe
bi mevaddı iptidaiye paba
hbğı dolayisile Avrupai kiya· 
fetin icap ettirdiği mütead
did elbise bulundurmak mec· 
buriyetinden kurtulmak arzu· 
ıudur. 

* ı;. :,. 

Kadın Katilleri 
Ekseyetle Evli 
Erkeklermiş 

Kadın öldüren katmerin 
ekserisinin evli olduğunu ve 
yaşlarının da 40 ile 50 ara
sında oynadığını, Alman ista
tistik bürosu bildirdektedir. 

Büronun şefi, Almanyadı 
ıon iki sene zarfında işlenen 1 
169 cinayet vak'ası üzerinde 
etütler yaparak şu neticelere 
varcnıştır : 

Erkekler bu cinayetlerin 
yüzde 93 üaü, kadınlar ise 
yüzde 7 sini yapmaşlardır. 

Cinayetler, hafta sonları 
ile ikinciteşrin aylarında daha 
fazla olmuştur. 

Yeni Oset 
Alfabesi 

Tıs ajansından: 
RSFSR Halk maarif ko· 

miserliği, Rus Alfabesi esa
ıına dünyanın yeni bir oset 
alfebesi uücuda petirmiştir. 

Vaktiyle Osetide kuUanı · 
lan Arap harfleri kaldırıla· 
rak inkiliptan sonra bunun 
yerine Jitin alfabesinden a
Jınmıı yeni bir sistem kon
muştu. Fakat Rus alfabesi, 
oset dilinin sedalarını daha 

Enternasyonal rekorları 
Tas ajansından : ı karak Çioe ğitmiş ve ora· 
Enternasyonal Havacılık dan yine Tulaya dönmüştür. 

Federasyonu (F.A.I.), Sovyet Kartaçev, bu uçuşiı iki ki· 
Kadın tayyarecileri Ossipen · şilik bir planörle ve yanında 
ko, Lomako ve Raskova'nın bir yolbu ile yapmıştır. Bu 
uçuşu neticesi ile Kartaçev, uçuşun mesafesi, 191 kilo· 
Korotov ve Klepikova'nın metre 348 metredir. Enter· 
planör uçuşları neticelerini, nasyonal Havacıhk federas · 
enternasyonal rekor olarak yonu, bu uçuşu, birden fazla 
tasdik etmiştir. yerli planörler için hareket 

Sovyet kadın tayyarecileri noktasına dönüşlü mesafe 
Ossipenko, Lomaka ve Ras· enternasyonal rekoru olarak 
kova, 24 Mayıs tatibinde ilan etmiştir. 
Sivaıtopol - Evpatoria - O · Aynı gün, Sovyet planör 
çakov - Sivastopol yolu üze- üstadı Korotov da aynı tek 
rinde tek motörlü deniz tay- kişilik bir planörle yapmış· 
yaresi ile 1.749 metre 213 tar. Enternasyonal havacılık 
metrelik bir uçuş yapmışlar· federasyonu, bu uçuşu da 
dir. Bu netice, Enternasyo · tek kişilik planörler rakoru 
nal Havacıhk Federasyonu olarak kabul etmiştir. 
tarafından, C·bis sınıfı ka- Federasyon, Bayan Klepi· 
pah devre mesafelerl ıçın kova'nın, bir kişi yolcu ile 
enternaazonal kadın rekoru hattı müstakim ile yaptığı 
olarak kabul eylemiştir. 152 kilometre 638 metrelik 

10 Haziranda, Söyler bir· planör uçuşuna da "D,, sını-
liği planör uçuşu üstadların • fı kadın rekoru o~arak ka. 
dan Kartaçev, Tula'dan kal· bul eylemiştir. 

--~------------------~ 

Vapur •• • • 
suvarısı 
• • Ve liman re ısı Şçetinina 

Tas Ajansından : 
Uzun sefer vapur suvarısı 

ve Vladivostok balıkçı gemi
leri limanı reisi Bayan Anna 
Şçetinina'yı Sovyetler Birli
ğinde tanımıyan kimse yok
tur. 

28 Yaşında olan Anna 
Şçetinina, uzun sefer vapur 
ıuvariai olan dünyanın ye· 
gine kadınıdır. Bir bahriye 
tezgahında marangozluk edeu 
bir işçinin kızı olan Anna, 

ikinci kaptan, 1934 senesin
de de uzun sefer kaptanı 
tayin edilmiştir. Dört sene 
"Çavıça,, vapuru ile Kamçat· 
kada seferler yapmış, birçok 
defa tabiatın aman vermez 
unsurlarile çarpışmış ve her 
defasında galebe kendisinde 
kalmıştır. 

~enni Surette 
r apılmıyan Güneş 
3anyoları 

Gözler güneşin kırmızı ve 
ııavi ziyadan pek çabuk 
DÜteessir olur. Bu sebebden 
rüneş banyosunda güneş 
~özlüğü takmalıdır. 

Ciğerlere gelince: Ciğerin 
çinde kan damarları çok 
ılduğundan güneşe karşı 
:azla kalınca kolaycacık ci
lerlere kan toplanır. Ve ib
:ikan hasıl olarak bastlalık 

3aşgösterir. Böyle kan top· 
anmasından dolayı hazan 
~aki verem yerleri de faali· 
{ete gelir. Kanın deveranı 
>ozulunca kalbin adalesi 
ıastalanır. Kan damarları 
ıertleşir veya damarları ge· 
Jişler. 

Güneş çarpması hazım ci
cıazı üzerine ve karaciğere 

tesir ederek bunların çalış· 
maları bozar. idrardan ase
ton çıkmağa başlar. Öğle 
sıcağtnda fazla durursa gü
neş çarpmasından dolayı a
teşi yükselir. başı ağrır, ku · 
sar, ishal olur. Bazı vak'a· 
Jarua beyinin zarlarına kan 
hücum etmesi neticesi veya 
merkezi sinirlerin vücuddaki 
toksinleri çıkarmağa mukte
dir olamamasından ötürü 
zehirlenme alametleri görü-
lür. Bu hale gelen çocuklar 
arasıoda ölenleri de çoktur. 
Hafif güneş çarpması vak'a· 

larında uykusuzluk, iştiha· 
sızhk, baş dönmesi g·örülür. 
l'il" Lu kvı lı.uu\- ncticch;;ı G 

varmamak ve çocuklarınıza 
çok faydalı olan güneş ban
yosundan istifade etmek için 
söyJiyecegim usul Ü1.erine 
hareket etmek lazımdır. 

16 ya1ında Vladivoıtok deniz 
mektebine girmiş ve daha 
mektepte iken mesai saha
sında misal teıkil edecek 
bir tarzda çalışmaya başla· 

Anna ~çetınina, yalnız mu• 
kemmel bir suvari olmakla 
kalmamaktadır. kendisi ayni 
zamanda, geniş malumat sa· 
hibidir. Vapurda bir tiyatro 
kulübü idare fetmekte, tarih 
ve ilim hakkında konferaslar 
ve görüşmeler tertip eyle
m1'ktedir. 

·-~--Kaptanlıktaki -;Duvaffaki
yetlerinden dolayı, Anna 
Şçetininaya, Sovyet hüku
meti, kızıl bayrak nişanı ver· 
miştir. 

Yarın fenni güneş banyo· 
ıu nrsıl yapılmalıdır, bunu 

, anlatacağım. 
mıştır. 

Gayet iyi bir surette mek· 
tebi bitiren Şçetinina, bida
yette basit bir gemici olarak 
seyahatlara çıkmış: 1930 da 
--------------~---- .. --~-----------------

Sika2oda garip 
bir talak 
davası 

Şikagolu bir kadın mah
kemeye müracaat ederek, 
banyoda iken kocası yaktığı 
kibritleri yana yana üstüne 
fırlattığı için boşanma dava· 
sı açmış, mahkemede, ve 
karısa zulüm yaptığı karari
le kocayı mahkum etmiş. ve 
Şikagolu madamı zalim ko· 
casından ayırmıştır. --Sür'at 
Asrındayız 

Kızıl Ordu 
Sereisi 
Kızıl ordu ve kızıl bahri· 

yenin yirminci tesis yıl dö· 
nümü dolayisile Moskova da 
açılan büyük artistik sergiyi 
iki ay ~çinde, 110 bin seyirci 
ziyaret etmiştir. 

••••• ... unrm• .. ••••• 

Yüksek yer
den düşen ne
den ~ ölür? 

Yüksek bir yerden düşen 
bir insan, düşerken iktisab 
ettiği sür'at neticesinde öl· 
düğü sanılırsa da, hakikat 
halde kalbi zayıf olmadığı 
takdirde ölmez. Zira: 

İnsanı inciten düşme değil, 
ani kalb duruşudur. 

Fransa'da bir askeri tay· 
yarenin pilotu, sahilden iki 
mil uzaktli denizin ortasında 
devrilmiş bir sandalın etra· 
fında boğulmak üzere iki üç 40 Santim 80-
kişinin çırpınmakta olduğunu İ 
görmüş, hemen telsiziyle tay· y unda pek 
yare meydanına malumat 

_..,._..-"! •• __ _ 

Fıçı 
yapı 

şeklinde 
ış bir 

çeşme 
Fransanın Kombrand ka

sabasında, tıpkı bir fıçı şek· 
linde bir çeşme vardır. Bu 
çeşme, günde dört litre şa-

rap deviren Kaponi adlı bir 
şahsın hatırasını teyid için 
yapılmışrır. 

Bu adam, sekse iki sene 
mütemadiyen her gün dört 
litre şarap içerek yaşamış ve 
100 yaşında ölmüştür. 

ir terzi 
Atelyesinde 
Kalfahk ve çıraklık yapa-

cak kızlara ihtiyaç vardır. 
ldarebanemize müracaat. 

5 4 

Satılık Arsa 
Kemer caddesinde 278 

No. arsa satıhktır. Pazarlık 

için Derebaşı sokak 56 No. 
eve müracaat. 

vermiştir. Tayyare istasyo- Kozası 
d l f 1 Kl·ralık 0 v nun an te e on a polise ha· Yeni Ginede ipek kozaları ' · 

ber verilmiş, kaza mahalline bizim memleketlerimizdekiler Karşiyakada ] Alaybeyinde 
sür•atıe bir motör yetiştirile- gibi değildir. Bunların boy· 1865 S. 23 No. 3 odalı bir 
rek yüzmek bilmiyen üç kişi ları 40 santim kadardır Vt! ev kiralıktır. 

--~<-.L~-~-.-.......__..~----ıı-_..-t__,., , _ ___,.aac..--nı~ı:uuı.nıı1A1ıl..KJWL'.!ı~ L..hf~tnı....llCıız.aıııuı • • nd.~e~m ........ ü-.__._~_A:....: yni sokak ta 2 5 no. ya 

Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma başçavuşu B. Rıfkı 
T oksöz taraf.odan gönderilen izabab 
bitaraflığımıza bioaen biç değiıtirme· 
den aynen naklediyoruz: 

-5-
--------------....:=------------------~------------
Yüzbaşı .. cahil olmakla fay

dalı bir adamdı 
" Sen çağır rica ederim ,, 

dedi. O vakit hatırıma şu 
geldi: belki teslim olacaklar, 
bize emniyet edemiyorlar, 
deli Osmanın deliletile tes
lim olacaklar, diyerek hemen 
birisini aşağıda Adagümede 
bulunan deli Osman ağaya 
gönderdim, behemehal alıp 
getirin diye sıkı 5'kı tenbih 
ettim. 

Bir müddet sonra Osman 
ağa geldi ve şakilere kara· 
kurlam evlatlarım beni iste
mişsiniz işte geldim, ne isti· 
yorsunuz diye bağırdı. Bura
ya gel ağa dediler Osman 
ağa da "zabıta beni bırak · 
mıyor nasıl geleyim,, dedi. 
Ben o vakit ulan Hüseyin, 
sen bir yürüksün ben bir 
şehir çocuğuyum, senin dü
şündüğünü ben biliyorum, 
bu senin istediğin olurmu ? 
Ne mümkün müdür? dedi
ğimde gördün mü? senin bi· 
ze emniyetin yok, bizim sa· 
na nasıl emniyetimiz olur,, 
dedi. 

Ben hemen benim size 
emniyetim vardır şimdi size 
göstereceğim, fakat sen bir 
kerrd tüfekle mendili salla, 
o vakıt emniyet kimdedir 
görürsün. Dedim. 

usüküt,, işte zeybeklikte 
bu gibi kahpelik ve kancık
lık yoktur. 

Bunu bildiğim ıçın eğer 
mendili sallamış olsaydı, ben 
muhakkak damın içerisine 
girecektim ve daha bazı 
öteden beriden görüşmekte 
iken akşam da otdu. 

Henüz hiç bir taraftan 
zuhurat yok. 

Efrat susuzluktan şikayet 
etmeğe başladılar. Tesadüfen 
cıvarımızda da su yok. Yu
karıda var ise de yirmi yirmi 
beş dakika uzakta idi. Bi· 
zim Hüseyin çavaşa dedim
ki: aşağıya Bokçayaka kö· 

1 

yüne git, şu askere ıu te• 
darikine uğraş, destilerini 
bir sırığa dizerek yani tu
lumba gibi sırtta gelebilir. 
Yarın bu işi yap dedimse de 
hastalığından bahsederek 
yapamıyacağını söyledi vel· 
hasıl yarı gece olaıuştu. ilk 
defa Ödemişte süvari müf
rezesi yüzbaşı tatar Süley· 
man ağa kumandasında ola· 
rak yetiştiler bu yüzbaşı 
lzmir merkez tabu u qij 

vari yüzbaşısıdır bu ı ~ 

şıya vaziyetimizi a ı ım ve 
kuledeki şakilerin kaç kişi 
olduklarını bilemem, bağın 

etrafı güzelce ve mükemmel 
çevrilmiştir. 

Şakilerin biç bir taraf tan 
çıkmak ve kaçmak ihtimali 
yoktur. 

Vazife ve kumandayı zatı· 
alinize devrediyorum ben de 
efrat meyanında emrinizde
yim. Dedim. 

Yüzbaşı ise gece vakti 
c'evir almam, sen gene idare 
et demesile mafuk varken 
madun vazife alamaz ve ku· 
manda edemez. 

Bu hususta mesuliyet size 
aittir dedimıe de bir türlü 
kabul ettiremediğimden bil· 
mecburiye vazife ve kuman• 
dayı gene ele aldım. 

Muharrir mülazım Mustafa 
efendi hatırasında bu yüzbaıı 
tatar Süleyman ağadan ve 
Tireden gelen mülizim Ar· 
navut Kazım efendiden dahi 
hiç bahsetmiyor bu zabitler 
Mustafa efendiden evvel mli
s ıdeme mahal:io.e geldiler 
ve nihayetine kadar berabe
rinde mevcut idiler. 

Bu zabitlerden bahsetme· 
mesine hayreti eıbap nedir 
Acaba? 

Yüzbaşı Tatar Süleyman 
cahil olmakla son derece 
faydalı bir adam idi. 

(Arkaıı var) 

Şarapla söndü- Dünyanın meş· 
rülen yangın bur bir kapısı 
Amerikanın Los Anjeles Dünyanın en meşhur ka· 

şehrinde bir yangın olmuş, pılarından biri, lngilterede 
itfaiye efradı su bulmadık- Davneng Streette, ve baıve-
ları için en yakın şarap de· killerin oturduğu 10 numa-
posundan doldurdukları tu- ralı başvekalet dairesidir. 
lumbalarile bu yangını sön- Dünya siyasetinin idare et· 
dürmüşlerdir. tiği bu kapının önünde, ga· 

Mamut 
İskeletleri 
Tas ajansrndan: 
Kazakistanda Semipala· 

tinsk civarında kumlar ara
sında müteaddit mamut is
keleti bulunmuştur. Fakat, 
bu mamut iskeletleri, sular 
tarafından oldukça tahrip 
edılmiş bir vaziyettedir. 

Kara denizinde Biehy ada· 
sında 2,5 metre uzunluğunda 
bir mamut dişi, Orenburg 
civarında Tok nehri sahille· 

rip bir tesadüfle her gün 
siyah bir kedi götünür. 

İngilizler 
Berber Llükkanindan 

Hoşlanmazlar 
logiliz şairi Şekıpir za-

manında, lngilterede berber 
dükkanlarında, piyanoya mü· 
şabib bir ilet bulundurulur 
ve müşteriler traş olurken, 
bu aletle eğlendirilirmiş. 

Çünkü traş, İngilizler için 
en müz'iç bir meşgale imiş. 

bulunmuştur. Orenbu•g civ~-
rinde de 1, 3 metre uzunlu- rında bulunan bu dış, 48 

le 
b 



Elenin &özü efece olur 

[uvvetli De~il misin, Derdine= 
Yan! 

Habeşistana yapılan akın 
'e onun acı ve felaketli aki
~eti, kocaman Çinin başına 
ielenler, hpanya hükumeti· 
Din isiler elinde oyuncak 
olmaması daha hepimizin 
Lildiği birçok hadiseler gös· 
ıtermiştir ki yurdunun müda
faasını tam manesile hazır
•mıyan devletlere ve milJet
ere rahat uykusu haramdır. 

işte Sovyet Rusya ile Ja
ponyamn atıldıkları son sa-
~vaşta kuvvetin, yakıp yıkıcı 

kuvvetin yeni bir imtihanı 
olacaktır. Bu işin birçok yer· 
lere dal budak salmasından 
çok korkulmaktadır. Ne ola· 
cağını bütün etrafı ile bugün 
den söylemek belki faıla 
ukalalık olur. 

( H.tkın Sul ) 15 AliUSTOS 
---- ---------------------------------·- .... ı 

Gülerim 
Bi i k111p söylen ~e-. 

Hemen kab kah güleri-rı ! .. 
Haklı b.ksız ne ise; 
Yine !vallab güler iı !.. 

Çok ki derdim ağlayım, 
Hiç durmadan giılerim! .. 
Su değilim çağlayı~. 
Ben her zaman gülerim .. 

Hayattc1 herşey gülü ::ı ç , 
Ben onlara gülerim!.. 
Düşünüp durmak ta güç; 
Yoğa vara gülerim. 

• 
nın 

Sazından, 

Sözünden 

Almış 
Falan bayan köşe- sinde ar

pacı kumrusu gibi düşünü· 
yordu. 
Kocası bir ay evvel , oto· 

mobille Viyanaya gi tmişti , 

oradan Berline geçecekti. 
Onun böyle köşesine çe

kilip uzun uzuıı düşüome~i
nin sebebini kimse anlıya· 
mıyordu . 

Bir güa falan bayana sor· 
dolar: 

- Pek düşünüyorsun, yok-
sa kocandan haber alma· 
dım mı? 

Falan bayan içini çekti: 
Acep hiç yok o:ıu sende?.. - Aldım, bir mektup Vi-
Sakın deme gülerim! . yana tevkifhanesinden birde 
Zamao olur ki ben d e Berfin hastahanesinden yaz-
Hep kendime g ülerim !.. dı ! 

Güz 0 I Gözler Müsabakası 

Kuvvelerin kuvvetsiz ve aciz 
fere saldırmak için farsat 
bekledikleri bir zamanda 
gaflet uykusuna dalanlar bir 
ge<!e ve yahud bir gün gök
lerden düıecek bela ve feli · 
ket bombalan ile gözlerini 
açacaklar ve açılan bu göz· 
ler yurdlarının mahv ve pe
ritan olduğunu, çoluk çocuk
larının kanlar içinde balak 
olduklarını görecekler ve 
belkide hepsi birden harap 
•e turap olarak vatanın bağ· 
randa yanan yanıkları göre· 
ce" ne inıan ve ne de göz 
kalacaktır. 

Akıl ve mantık bu boğuş
manın daha fazla ileri gitmi
yeceğini zannediyor. Fakat 
şimdiden söyliyeceğimiz bir 
şey uardır k• oda her mille· 
tin kulağında küpe kalma· 
ladır. O söz de şudur : 

Kuvvetli olmıyan derdine 
bugünden yansın .. 

.................. ........•••. ......•••.....•••••..... ... ............................................ . 
l_K_o_P_o_N_l • ._N_o_. _-ı_o_-.. Efe 

•••• 
Karakolda 

- Sen bu bayın altın sa
atini çalmışsın! 

-- Ben saat falan çalma· 
dım, hem o saat altın de
ğildi! 

Modanın Cilvelerinden 

Bayan - Bana : Benim şapkanın modası hiç bir kadın· 
da yok diyordu, fakat bakıyorum ki bütün erkeklerin giy · 
dikleri ıapkalar onun şapkasının modelinden ... 

Ucuzluk böyle olur 
Amerikada olduğu ka· 

dar Tiirkiyenin her tara· 
fanda umumi rağbetini 
kazanmıt olan baıerat düş· 
IDanı "Fyosan" ilicı koku
ıuz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları hiç rahat
ıız etmeden kullanıldığı 
için her cins sinek ilaçla
rından üstündür. 

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

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan arayınız. 

- Geçen hafta tanıştığım, sarışın kadını b:ına unuttur· 
dunuz .. 

Öyle mi, demek lci sivah cıaç bana Aaha çok yaraııyor. 

Daha Fazla 
Kadın sordu : 
- Nereye gidiyorsun? 
Kocası cevab verdi : 

Keyfimin istediği yere. 
- Ne vakit geleceksin? 
- Canım ne vakit isterse, 
- Peki, daha fazla geç 

kalmadan gel ! 

Tezveren 
Bir zamanlar tezveren sul· 

tan diye bir evliya varmış. 

Otürbesine mum yakılırsa 

insanın kısmeti çıharmış. Ha
bibe Molla da, kızına bir 
koca çıksın diye bu evliyaya 
bir mum yak tı, evine geldi : 

Kızı : 

- Anne, dedi, ben hami· 
leyim ... 

Habibe Molla afalladı : 
- Tez ver dedı kıe bu 

kadar da tez ver demedik a 
sultanım ! 

Satın aldım 
Meşhur avcı anlatıyordu: 

- Bu tavşanı görür gör· 
mez, hiç tereddüd etmedim. 
Derhal hazırlandım . 

- E sonra? 
- Bunu ev:me götürürüm 

dedim .. 
- Tetiği çektin vurdua

mu? 
- Hayır, cüzdanımı çı-

kardım, satın aldım. 

Plajda 
Bayan .. 
Ne var? 

- Biz gazinoya gidece· 
ğiz fakat çok düşünüyorum. 

Neye düşünüyorsunuz. 
- Köpeğim için. 
- Onu bırakacağınız ' im· 

se yok mu? 
- Hayır, alıp götür r ce · 

ğim ama acaba şortunu mu 
g iydireyim, p.j.ı .n as ı nı mı , 

yoksa mantosunu mu? 

Lüzümu yok 
Terzi, bir bi. ine benzi yen 

iki kardeşe elbise dikmişti. 
İki kardeş elbiseleri geydi
J~r. Aynaya bakmadılar. 

·Terzi sordu: 
- Neye aynaya bakını

yorsunuz? 
Lüzumu yok! 

- Neye? 
- Birbirimize bakıyoruz. 

Kendimizi aynaya ... bakmış 
farzediyoruz. 

Çok Pratik 
Otelin odasında zil yoktu, 

otelciye sordum : 
- Garsonu çağırmak için 

ne yapacağım ? 
- ~yağınızı hızlıca yere 

vurursunuz, alt katta oturan 
bana şikayete gelir; {ben de 
anlar size hemen garsonu 
gönderirim ! 

ooaoooooooooooooooaoooooaooooaooaooa 

Z l Göç 
ınga DEVRiM Kitabe.i HJI 

Farınlanmıt Kayınlar•" 
Satıı Yeri 

Keresteciler, Hilal 

müıterilerinden g ö r d 6 ğ 
teveccübden dBkinıaı Keme 
altı caddesinde 44 No aald 

Ke- etmiştir. Fiyatlar mutedildir 

reste ticaretanesi 
Yerli, Avrupa kontrplak, 

kaplamalar çok ucuz 
satılır --------

-------Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Haıtaneıi 

Rontken Mütena ·sa.a 
RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

ı t lEFON: 2542 ........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 

ı lıklar mübhassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırıbıt çarşısı numara 43 
Kordeli, planya, rende, 

delik, makap daire ma te
ferrüat devren sa talaktır . 

Peşin ve 
Taksit il 

En şık, ve en ucuz elbite .. 
lerinizi Kavaflar çarşıııad 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız 

Birinci Sınıf Mutaha1111 ----liiBBI--
KAMÇIO\:iLU 

Cik Tenasül hastalıkl 
rı elektrik tedavisi 

Izmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 ------Murat dağı ko 

kömürü 
Bu Kuru, tozsuz, kömür 

Ankarapalas direkt6rliii 
ve S. Bonnici ve mahdumu 
rit han No. 48 den alınız. 

Tonu 22 lira~ır. ı 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depoı 
Şifa Eczanes 
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. jmiltl 
1 Z~f e_r Bayramı 

·lo Agustos zafer bayramı 
ti hazırlıklarına başlanmıştır. 
' ' :30 Ağuftoı Sah günü şehri

•mizde, kahraman ordumuzun 
bir zafer geçidi yapılacak 
ve Cumhuriyet meydanında 1 

ti ., . 
... 

~ 

le 
ai 
1 

• 

1 

l 

1 

1 

1 

1 
1 

J 

1 

·gençlik tezahüratta buluna· 
1 cıktır. Zafer bayramı ruü· 
nııebetiyle fuarda da teza
hürat ve gece eğlenceleri 
'yapılacaktır. 

Resmi 
·y ardirektörler 
ıBulunacak 

Yıbıncı ve azlık okuJla· 
~ında olduğu gibi Türk hu· 
susi okullarına Kültür ba
kanlığı tarafından resmi su
rette birer yardirektörün ta· 
yin edilmesı takarrür etmiş
tir. Y ardirektörler ders se· 
nesi başından itibaren çalış
mığa bışlıyacaklardır. 

Orta Oyunu 
Oynanacak 
Halkevi, Karagözden son

ra orta oyunları yapılması 

için geniş hazırlıklar yap· 
mıştar. Orta oyunlarının bü
yük bir alikayla karşılaşı· 
cağı ümit ediliyor. 

Yataklı vav:on 
Bürosu 

Yatıklı vagonlar şirketi 
<lünden itibaren fuarın rar.
seymın biirosunda bir şube 
•çmııtır. Şirket, fuar ayında 
lzmire yalakh vagonlar tah· 
ais edecek, eğer eyi netice 
elde edilirse şirket lzmirde 
daimi bir şube açacaktır. 
Şube, turistler için tercü · 
mınlar celbetmiştir. 

Sıhhiyede 
Tayinler 
Muğla sıhhat müdürü Ka

zım Oaur Yozgat s,hbat mü· 
dürlüğüne, Antalya sıhhat 
müdürü Hamza Gökten Is
pırtaya Isparta sıhhat mü
dürü Murat Dinçer Antalya· 
yı, Konya sıhhat müdürü 
Şahap akın Trabzona, Mar· 
din sıhhat müdürü Nihat 
Eroğlu sıhhat müfettişliğine, 
Meraş memleket hastahanesi 
dahiliye mütehassısı İhsan 
Alın hmir memleket hastı
baneıi dıbiliye mütehassıs· 
hğını, lzmir aabtl ubhiye 
merkez doktoru Rıza Tarcan 
htanbul sıhhiye merkez be· 
kimliğine tayin edilmişlerdir. 

Gümrükte 
Tayin 

Jstanoul gümrükleri muha· 
fızı memuru Riza Ak bay 
lzmir ithalat gümrüğü ma
nifeslo memurluğuna iz.mir 
gümrük kimyakeri Selabettin 
Ur11 htanbul gümrük kim· 
yakerlığine, ıstanbul gümrük 
kimyakeri Cevdet Erbatur 
lımir gümrük kimyakerliğine 
tayin edilmişlerdir. 

Onbin lira 
kazandı 

Belediye mıntaka amiri 
Lütfi Hiçdönmeze tayyare 
piyangosundan onbin lira 
isabet etmiıtir. 

( .. alkı 5eat ~ 15 AGUSTOS 

Fuar münasebetile devlet de 
1 miryollarının aldığı yeni tedbi 

Doğu manevralarını mareşalımız idare edecek 
Ankara 15 (Hususi) - Doğu manevralarıoa öaücoüı.deki perşembe günü şefakla bera· 1 

ber başfanaca~hr. Manevıalara iştirak edecek olan 3 kolordumuz yerlerini almışlardır. Ma- I 
nevralar bizzat genel kurmay başkanı Mareşahmız Fevzi Ça~ mağın başkanlığında olacaktır. 1 
Harekat döıt gün devam edecektir. 
Doğuda yapılacak manevralara kadın tayyarecimiz Sabiha Gökçen de iştirak edecektir. 

Filistin Meselesi Hallediliyor 
Paris (Radyo) - Londradan verilen bir habere göre geçen hafta Filistine giden logiliz 

Dominyonlar Nazırı Malk'>m Mac Donalt yakında hükiiınete raporuau verecektir. 
Raporunda mumaileyhin son Kral komisyonunun vereceği ve hükümetce malüın projeye 

göre tetksimin yapılmasıqı ve icap ed~rse hükumetin i~raatında haber isal edilmesini talep 
etmiştir. 

20 bin Göçmen kardeşimiz v.elecek 
lstanbul 10 (Hususi) - Bulgaristan ve Yugoslavyadan gelecek kardeşlerimizin nakliya

tına 20 ağuıtosta başlanacaktır. Ve bu sene 20 bin göçmen getirilecektir. 

Sekiz yaşında bir katil 
Diyaribekir (Husu i) - Burada sekiz yaşında Hasan Ahmet isminde ar kadaşile ufak 

bir kavgadan sonra taşıdığı bıçağı arkad1&şı Ahmedin kalbine saplayarak öldürmüştür. 
Katil küçük Hasaoın babası da yedi yıl önce birisini öldürmüş ve hapishaneye tıkılmıştı. 

Enternasyonal lzmir pana · ı re tiyle lzmire kadar doğru 
yırı için de Nafia Vekaleti- arabalar t•hsiı edilmiş ve 
miz vatandaşlar ıçın çok bu makaatla Afyon - Bas• 
müsait şartlar temin etmiş mıbane arasında her gOn 
ve panayırı ziyaret edecek için muntazam bir çift tren 
olanlar için fevkalade ucuz ilave edilmiştir. 
bir tarife hazırlamıştır. Dev· 4 - Hüki'ıcoet merkezin· 
Jet demiryollerının, tarif eden de ve memleketin diğer 
başka, panayır için aldığı şehirlerinden lzmire gidecek 
kararları sırasiyle yazıyoruz : yolcuların ar ta cağı dütünü· 

1 - Haydarpaşadan İz- )erek mevcudun müsaadesi 
mire yolcu götüren bugünkü nisbetiode trenlere fazla yol· 
trenlerden başka doğı u iz- cu arabası verilecektir. 
mire devam edecek ve ak- 5 - Bandırma - lzmir •· 
tarmaya meydan vermiyecek rasında haftada üç gün gı · 
gidiş ve geliş bir tren daha yet seri bir ekspres trenin-
ıhdas edilmiştir. den başka haftanın diğer 

2--Afyon · Kara kuyu- Ay· dört gününde eski· eski ekı· 
duı lzmir arasında hıftada:4 pres süratindc dört çift yol· 
gün işliyen yolcu katarı her cu treni sefere konmuş ve 
güne çıkarılmış ve bütün her gün Banduma - lzmir 
tren hat farından her gün bu arasında hızlı bir yük treni 
trene yolcu alıp vermek İm· de ilive edilmiştir. 

kaoı temin edilmiştir. 6 - Eskişehir - Balıkesir 
3 Cenup memleketlerin- arasıoda b~ftadı üç eün İf · 

den gelecek ziyaretçiler için liyen yolcu t• eni her güoe 
Payas'ta aktarma etmek su· çıkarılmıştır. 

----------------0000------------------Katil küçük Hasan daha o zaman bir yaşında idi. 
Sekiz yaşına gelmeden, babası gibi bir arkadaşını öldürme•i burada hayret ve nefret ·Lise ~,.e Orta okullarda imtihan 

uyandırmış~ır. 

Şimdi baba oğul hapishanede buluşmuşlardır. 

Hatayda se~im 30 Ağustosta yapılaca 
Antakya 15 (Hususi) - Mebus\arın seçimi 30 ağustosta yapılacaktır. Hatay meclisi ey

lülde açılarak der hal faaliyete g ~çecektir. 
---------------oov .. oo-- ------------

Orta Tedrisat 
Kadrosu 

Ankara, 15 (Hususi) - Bu 
yıl orta tedrisat kadrosun.da 

geçen yıllara nisbeten fazla 
nakil yoktur. idari ve ııbbi 

sepeblerle nakilleri yapıla· 

cak öğretmenlerin vaziyetle

ri ve yeni okulları tesbit e · 
dilecek, elde mevcut yeni 
mezunlara vazife verilecektir. 

Bu yıl öğretmenlere yapı· 
lacak tebligatın her yıldan 

erken olması için 
gayret edilmektedir. 

azami 

Kadro 25 Ağustosa kadar 
tebliğ edilecek ve yeni öğ· 

retmenler bir Eylulden iti· 
baren yeoi memuriyetlerine 

hareket ederek maaşlarını 
oradan alacaklardır. 

•• 
Toprak İşçileri 
Ver2iden muaf 

Köylere 
Verilecek 
Milli Araz· 

Köylünün salma yükünü 
hafıfletmek için koylerin 
manevi şahsiyeti adına te· 
sis ve tapuya bağlanmasının 
temini evelce iç bakanlıkça 
bildirilen bahçe ve tarlalar 
için milli araziden de istifa
de edilmesi valiliklere tebliğ 
olunmuştur. 

Sınırlan içinde müsait mil· 
li ar~ıi bulunan köyler mev· 
cut kanunların bükiimlerin · 
den istifade suretiyle örnek 
tarla, bağ, bahçe, fidanlık 

gibi ihtiyaçlarını bu araziler· 
den temin edeceklerdir. Dev· 
lete ic t.kal etmit olan veya 
Türk mübadilleri istihkakla· 
rı bakiyelerine karşılık tu
tulmuş bulunan romlardan 

Basmahane 
Civarındaki 
DünküKavğa 

Dün basmahane civarında 
oturan Bayburdlu Kürd aile· 
)erinden oa kişi kadın ve 
erkek bir meıelede'n kavğa 

etmişler iş büyümek üzere 
iken hadiseyi haber alan 
zabıtamiz derhal yetişmiş ve 
suçlular1 yakalamıştır. 

Kooperatif Jer 
Kurulacak 

Öğrendiğimize göre lise, 
orta ve ilk ınekteplerdeki 

fakir talebeyi maddi şekilde 
himaye etmek ~için mektep
lerde, :talebe velilerinin de 
hisse ııenedi almak suretiyle 
iştirak edebilecekleri koope
ratifler kurulacaktır. 

metrük arazi ve çiftliklerden Bu kooperatiflere, mektep 
mera, harman yeri, mektep muallimlerinden birisi baş· 
ve benzerleri gibi köyün u · kanlık edecektir. Elde edi · 

lstanbul, 13 (Hususi) - mumi ihtiyaç ve menfaatine lecek karla muhtaç talebe· 
Maliye vekaleti bağcılar, bah- tahsisi icap edenler de köy nin yemek, elbise kitap ve 
çevanlar ve ziraat işleriyle manevi şahsiyeti adına ayrı· saire gibi ibtiyaçlorı karşı· 
babçel~rde çahşanlar hak· lacak ve tapuya tescili ci· lanacakhr. 
kındaki vergi muafiyetinin betine gidilecektir. Bu hususta bir nizamname 

tatbik suretini gösteren bir TÜtÜnlerİmİze hazırlanmaktadır. 
tamim huırlamışhr. Vilayet· nisbeten çok nef•stir ve tü· 
lere gönderi'en bu tamime çok talip var tünlerimize şimdiden birçok 
göre bu gibilerden serbest Bu sene Ege mıntakasının . •talipler vardır. Almanyadan 
şekilde çalışanlar k121nç tütün rekoltesi 28 milyon tütün şirketi namına gelen 
vergisinden muaf tutulacak· kiloya düşmesi muhtemeldir. bir heyette külliyetli mikdar-
lardır. Tütüolerimiz geçen seneye da tiitün satın alacaktır. 

••••••••••••••••••••O•••••••• .. ••••••'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

Dilenlci başını kaldırır biru durakladıktan sonra şu cevabı verir: 
- Ab küçük bayancığım ~örüm, hakikaten körüm amma aleme inandırmak zor. Çünkü 

sahtekarlar okadar çoğaldı.... ki. 
Bayan acele cevap verir : 
- Sus fula israr etme, eğer sen hakikaten kör olsa idin bukadar doğru ve isabetli 

bir görüşün olmazdı, bununla beraber al şu beş kuruşu bakalım. 
Sen de ey okuyucum elli beş yaşındaki bayanın "Küçük hanım" hitabesinden memnun 

olan dilençinin sözlerini aynen hakikat olarak kabul ederek adamın körlüğüne inanmama
sını ve buna rağmen gene ona çıkarıp beş kuruş vermesine : 

ISTER .GULISTER AGLA 

ve kayd kabul günleri 
Lise ve ortaokullara 22 

Ağusto!ta:ı itibaren yeni ta· 

lebe kaydına başlanacaktır. 

Lise ve ortaokullar üçüncü 

sınıfları imtihanlarına bir 

Eyliilde başlanarak 9 Eylule 
kadar bitirilecektir. 

Bitirme imtihanına tabi 

olmıyan lise ve ortaokulların 

birinci ve ikinci sınıfların 

ikmal iıntihanlarına 3 Eylfıl

de başlanacak, 17 Eylüle 
kadar devam edecektir. 

Lise olgunluk imtihanları 
da 9 Eylülde bışlıyıp 19 
Eyliilde bitecektir. 

Erkek öğretmen okullan 
da ikmal imtihanlarına 7 
Eylulde başlıyacıklardır. Or
ta ve liselerde namzed kay· 
dına yirmi Eylülde son ve· 
rilecek, dersler 3 birindtet· 
rinde bışlıyacaktır. 

Parasız yahh talebe ahn· 
ma müsabaka imtihanı bir 
Eylulden 3 Eylule kadar sü· 
recektir. 

ege likleri 
- Baştarafı 1 incide -

takım da balkı selamladı 

Oyunun neticesi 4- 2 Ay· 
dın lehinedir. Her iki takım 
çok çalıştılar. Fakat Aydın 

lalar ele geçen farsatlardan 
istifade etmesini bildiler. Ve 
maçı kazandılar. Aydın ta· 
kımırı te~ r;k e1eriz. 

~ 

"' .. 
Vababın Slavya maçında 

oynadılm k üzere futbol aja· 
nımız bay Suat Yurtkuru ta· 
rafından davet edildiğini 

duğundan lzmir muhtelitinde 
oynadılması muvafık görlil· 
memiştir. 

*** 
lstanbul bölğe başkanlı· 

ğından şehrimiz bölgeı ine 
gelen bir mektupta bazı Is· 

tanbul gazetelerinde lzmire 

gönderilecek lstınbul mah • 
telitinin milli kOme haricin-

deki kulüplı-rden müt~şek\dl 

o:·unculardan ofacağı bıkkın 

daki ~ aberin doğcu o'mad.ğı 

ve lzmir F~ner, Gafata~a·ay, 
yazmıştık. 

Dün Vahıptan bir arka· Güneş ve Beşiktaş kulüble· 
rinden teşkil ediltcek ve 

daşımıza gelen bir mektupta 
Vahap bu davete muvafakat muhtelitin gönderileceği bil· 
cevabı vermittir. dirilmiştir. Şu bıJe göre 

Ajan Vahabın ahiren gü· Vahab htanbul mubteliti 
neş kulübünun ve dolayisile saflarında alkışlamamız kuv· 
lstanbul bölgesinin malı ol- vetle muhtemeldir. ···· --- - - -•• 

Nazikeyi Oldürenler 
----·-· 

(:inavet Esrarını ~1uhaf aza Ediyor 
.J 

Melezçayı kenarındaki saz· 
lıkta boğulmuş bir halde 
bulunan Nazike hlkkında 
tahkikat bugün de devam 

etmiştir. Kadının biriktirdiği 
105 lira bulunmamış ve bu 
paranın katil tarafından alın· 

dığı zannedilmektedir. Neza
ret altında bulunan bahçıvan 
Hayrullah bugüo sabahleyin 
tekrar isticvab edilmiş ve 
kanaat babş bir ifade ver· 
memiştir. Nazikenin üç er· 
l.ek çocnğu da zan altında 
bulunmaktadır. 

Müddeiumumilik işi ehem· 

miyetle takip etmektedir. 
Bugün bazı şabidlerin ifade-

leri alınacaktır. Cinayetin 
bugün ı~ şama kadar aydın· 
laması kuvvetle muhtemeldir. 

Avcıların 
Bayramı 
Dün Karşıyaka, Bergama, 

Dikili Avcıları Çındarh pli· 

jında bayram yapmıtlar ve 
bayram r eş'e içinde gece 

yarısına kadar d~vam etmiı· 
tir. 


