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f anevralara birbuçuk milyon asker iştirak· edecek 
(ISA VE AÇIK 

larp yok diYorlar, fakat ••• '' 
Planlar çok v.izli tutuluyor. Almanya'ya komşu olan 

•zı Fransız ga.zeteleri uzak ı•rktaki Sovyet Rusya - Ja· 
~· badiseJeriui ve AJman manevralarının uyaodardığı 
t ve heyecanı tetkik ederlerken oe yazacaklarıoı şaş1r 

dt~vletler endiş ve heyecan İ~İ!Jdedir __ ~~ 

bir vaziyette demek istivorJar ki: akıl ve mantık oe · 
retlerin ve ne de Japonlann bu,ün birbirine liarşı bir 
~ açmak sevda ve bavesioe düşmiyeceklerioi, düş~miye
lerioi kabul ve iddia · etmektedir. ·Fakat bu iki devlet 
11hd• bışlıyan çarpışmaJar giı:>i ani ve gayri tabii bir su-
t İmzalanan mütuekeden sonra da öyle akıl ve mantıka 
llo düşıniyen öyle garip ve tuhaf vakalar oluyor ki insan 
fiiphe yoktur ki boş olmiyan bir muhakeme ve siyasete 
anarak 64harp olamaz ve oJmiyacak.tır., diye bağıran io
larıo bu sözünü şüpb.e ve tereddüt ile hatta bir maksat 
hnda söylenmiş ve söyletilmiş suçlu hir propağanda su· 
bde telekki etmek mecburiyetini hissediyor. 
•Yet en büyük diplomatlar harp yoktur, diyorlar, f kat 
)eryaJist şeflerin yetiştirdikleri hücum meraklısı ordular 
•ikirde bulunmıyorlar ve bunu en küçük bir fusattan 
fıde ederek göstermeğe çalışıyorlar. 
lılcikaten Fransız ve son günlerde logiliz matbuatı ın 
karmakarışık ahval karşısında ne yazacaklarını şaıırma
bı zerre kadar şaşmamak lazımdır. Çünkü hakikaten 
llıni ve dünya vaziyeti o derece karışık ve şaş1rtıcı bir 
baya girmiştir. 

Paris 15 ( Radyo) - Al
man maaevralan hak unda 
8erlioden gelen maliicnata 

göre ihtiyat askerlerinin de 
iştiraki ile bu son baharda 

yapılacak olan Alman manev 
ralar1nda toplacacak asker, 

l Ağustostan Teşrinsaniye ka
=~--.--~------~------------------~--~--~~ dar Alman ordusunun mik· 

:..ın -Japon harbı tarını mühim bir derecede 

SIRRI SANLI 

"""' yükseltecektir. 
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Almanyanın bugün silah 
alhoda bir milyon ask~ri 

lÖkb&D CİV&rllld& Çinlilerle olduğu ~esap olunursa, Teş· 
1 

j ıioisaniye kadar bu raka· 
apon ar arasında kanlı mu- mlD en aşağı birbuçuk mil· 

hareheler olmuştur i yona çıkaca:t:r:... 
. ' . .-. 

l' Ö.kyo, 15 °{Rady;;)-_:-J-a-· -:--,i-=d-=d-et-=l~i -a-te_ş_,k,_a_r-şı-s-ın_,d_a,_,k,_a_ç--• 

•tı kıtalar1, Gökbanın şi· mağa mecbur olmuşlardar. 
llline doğru ileri harekata Şankay, 15 ( Radyo ) -
~llamıttard1r, Sinan civarında, Çinlilerin] 
Gökban cİ9arında, Çinli- 69 uncu fırkası ile Japonlar 
~le Japonlar arasında şid· arasında kanlı bir muharebe 
llli muharebeler vuku'a olmuştur. Çin fırkası, Jopon· 
~imiştir. 
Son &'elen haberlere göre, 

'Pon tayyareleri, bugün 

'hıu bombardıman etmek 
erniılerse de, Çinlilerin 
~ toptarile açılan ıiddetli 

lara ani bir baskın vermiş 

ve fakat zayiatla püskürtül
müştür. 

Londra, 15 ( Radyo ) -
Roytu Ajansı bildiriyor: 

- Sonu 4üncüde 

WTER GÜL iSTER AGLA 

Hariciye Vekili 
Cenevreye 

gidecek 

lstanbul 15 (Hususi)-Ha-
riciye Vekilimiz 8. Tevfi < 
Rüştü Aras bugün Ankara·J 
dan şehrimize gelmiştir. 

Hariciye Vekilimiz· Eylülün] 
ilk haftas1nda Cenevre de: 
toplanacak olan milletler ce-~ı 
miyeU konseyinde bizzat hü
kumetimizi temsil edecektir. 

Artist Olacakmış? 
liiımetçi derdi her evde vardır. Dürüst bir hizmetçiye rastlamak büyük bir ikramiyeye 

~latnak kaClar ehemmiyetli ve zevklidir. Geçen gün bir evde şu hadise cereyan etmiş, 
lile anlatan zat diyor ki : _ 

.._ O gece ben de bu sosyetede davetli idim. Biz ev sahibi bayanla bahçedeki kameri-
a'de tavla oyaıyorduk, yanımıza hizmetçi geldi, arkasında manto, başında da şapka vardı. ,,•n, hizmetçisini bu halde görunce tavlayı bıraktı 9e hemen kıza seslendi : 

8etlio, 15 (AA) - Al 
man askeri manevıaları bu· 

gün başladı. Pıaolar ço1c 
gizli tutulmaktadır. 

Manevralar, o:ı ıatalf avıdir. 

Yüz binlerce kıtaat, Mü · 
nibten geçerek, AlmanyanlD 

cenubi şarkisine doğru akın 
etn:!ekte ve nerı ye gittikleri 
malum olmamaktadır. 

Almanya, bir kaç günden
beri seferber bir halde bu· 
lunmaktadır. 

Londra 16 (Radyo) - Al-

manyanın seferber l alo gir· 
mesi her tarafta heyecan 
uyandırmışbr. BiJhaHa Al· 
manyaya komşu olan devlet
ler için endişe verecek -ve 

şüpheyi davet edecek bir 
haldir. 

~~--~--------~~~--...... 00 ...... ----~~~~~~--------~ 

Japonlar SoiJyet hudu-
duna girmek istediler 

Litvlnof'un ihtarile Japon kuvvetleri derhal· 
eski mevkilerine çekildiler 

Moskova (Radyo) - Tas kuvvetlerinin birbirine 500 
Ajansı tebliğ ediyor: Müta· metreden daha ziyade yak· 
rekeoin tasdikinden sonra !aştığını müşabade eden ku· 
Japon kıt'alarıoın bazı hare- mandanhklar kuvvetleri sek· ---··---
V. U. Meclisi 

F'- vkalade Toplantı

larına Baştadı 
Vilayet Umum Meclisi bu

gün sabebleyio saat on da 
fevkalade toplantısıın yap · 
mıştır. Meclıs Sayın Valimi· 
ıio bir nutku ile açılmış ve 
bundao sonra viliyetın tu· 
ristik yollar proj esioia tas· 
diki, Burnava v _ B . ca bele
diyelerinin işleteceği otobüs· 
lerin vilayet yollarından isti· 
f ade elı.n~leri ve Bucada 

açılacak daimi çocuk provan• 
toryomu ıçın münasip bir 
bina .. satın ahnması mesele
Jednin müzakerelerine baş· 
lanmıştır. Toplantı Cuma 

ketlerde bulunduklarını bil
dirmişlerdir. ·Bunlar yüz met• 
re kadar ilerlemişlerdir. Bu 
kıt'aların evvelki mevkileri· 
ne dönmelerini istiyen Sov· 
yet mümessillerinin şiddetli 
protestosuna rağmen Japon 
mümessili bunu kabul elme
ği kat'i olarak reddetmiştir. 
Bununla beraber iki taraf 

sen metre geri ı lmığa ka · 
rar vermışlereir. 

Uzak Şuk Sovyet kuvvet
leri kumandıı:lığı hadiseden 
haberdar olunca Japon kuv

vetlerinin derhal mütareke 
sırasında işgal ettikleri ınev- , 
kil.ete çekilmelerini talep et· 

miştir. 8. Litvinof ta müta-
rekenin bu suretle iblilini . 
Japon sefirine bildirmiı ve 

Japon kuvvetlerinin en aı ~ 
yüz metre geri abnmuıoı 
istemiştir. Aksi takdird• 
Sovyetİerin mütarekeyi J•· 
penlar tarafın~an boıulmuı : 
telakki edeceklerini bildir• 
miştir. Şimdi Japonlar eski 
mevkilerine çekildiklerinden 
hadise kapanmıştır. 

............ mmm:ıı ... ~~~--m:e•~~------=a_. .......... ..ı .... • 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Bu sıcaklar karşısında 

Bu sıcaklar karşısında bütün halkın düşündüğü iki ıey 
vardır: 

1 - Midesi için buz. 
2 - Vücudu için deniz banyosu. 
f malatı çoğaltarak ' buz ihtiyacını karşılamak o kadar gOç 

olmasa gerektir. 
Fakat deniz banyosu ihtiyaca yalnız para ile temin ve tat• 

min edilecek ihtiyaçlardan değildir. 
Çünkü bir iki saat vaUıt kaybedıp yer bulunmadığı için 

banyo alamamak tehlike ve mahzuru da vard•r. Acaba de· 
niıbank gelecek yıl için eski konak iskeleıinin önilnde asri 
deniz hamamları yaphrarak lzmir · balkının bıyir- duaıını ka
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DUNY!DA 
NELER 

OLUYOR? 
Dedikoduculara Kızıp 
Roman Yaktan Vaz

geçen Kadın 
6 Sene çalııtıktaa ıomra, 

meıhar 64 Rüıl'irlarla Oçanlar,, 
romanını yaza• ve rl milyon 
1atıı yapaa kadın romancılar 
d•a Margaret Mitebell, ken • 
di namına ötede beride kon· 
feranılar veren, hakkında 
türlü tilrlii dedi· kodaalar 
uyandıran dalawerecilere, 
ıabtekArlara kızarak bundan 
böyle daha roman yazmıya • 
cağını ilin etmiıtir. Kadın 
ramancıaıa kötürüm olduğu, 
kalp baıtahğına uğradığı, 
boıandiğı riva,etleri bu cüm • 
ledendi. 

* * ... 
Londrada yeşil saçlı 

eşil kirpikli 
kadınlar 

Londra kibar mabfelleri 
yeni bir modanın heyecanı 
içindedirler. Bundan böyle 
ıuwareler, balolarda, tuvalet· 
lerin rengine göre saçluını 
bo1amak revaç bulmaktadır. 
Dalla ti01diden, yeıil tuva· 
Jetle yeıil ıaçh, yeıil kirpik
li bayanlar- gCkiilmeğe baı· 
lanmııtır. 

* ... ... 
Bayanlar Kızınızla Eş 

Giyininiz ! 
Bir lngiliz gaıete1i ıu tav· 

ıiyede bulunuyor : 
Bayanlar, genç mi kalmak 

iıtiyoraunuz. En iyi çare 
ıudur : Kızlarınızla eş giyini· 
aiı. Bakınız kendinizi ne 
kadar reaç hiııedecekıiniz. ........ _ ........ 
lngiltere kralı 

ve Paris so
kakları 

lngiliz bilkümdar aile1inin 
Parİlı ziyareti arifesinde 
Pariı belediyesi hem mem
aundu, kem de endiıedeydi. 
Filhakika ıeçid re1mi yapı· 

lacak 1abanın asfaltını yeni 
d6ptmiıti, tanklaran teker
lekleri altında bozulmHındın 
korkuyordu, korktuğuna da 
ağradı. 

Aıfatt ve beton koıan, 
•aran, geriliyen, ııçrıyan 
tankların altında tuza döadO, 
fakat hayret edilecek bir 
a6kta: Sabanın bir kısmı 
atfalt yerine mozaik döıe· 
liydi. 

Geçid resminin sonuada 
rirBldB ki Hfalt ile betonun 
bozulmasına mukabil moza
ika bir ıey olmamııtır. Şimdi 
Paris belediye1i bazı ıokak· . 
lanaa renkli mozaik döıet

mekle meıruldiir. 
Bizim köpriinln durak 

yerlerinde döıeli tatların da· 
ha iyilerinden. 

, .......... . 
Zayıl nikahları sağlam

laştıran mütehassıs 
lagiliz hikimleri son za· 

manlarda hoıanma dilekle· 
rinin çoğaldığını, batta gü· 
lünç bir şekil aldığını göre· 
rek boıanma aleyhinde ciddi 
ölçüler almağa karar vermiı· 
lerdir. Bu karar cümlesinden 
olarak boşanma dileğinde 

bulunanlara mubtelik sualler 
sorulacaktır. Bu sualler ay· 
rılmak istiyenlerin vaz geç· 
melerini ve yeniden birlik 
bayata atılmalarını temin 
edecekmiş. 

ilk sual : Bu ayralma teşeb· 
büıünb doğuran sebep ida
re ciheti midir ? Olacakbr. 

Eğer sebeb bu ise hakim 
masHından bir kitap çıka· 
racak, dilekçe sahibine ve· 
recek ve bu kitaba göre 
evinin idaresini ve bütçesini 
tanzim etmesini ıöyliyecektir. 

Bu broşurde az ve çok 
varidatlı evlerin idaresine da
ir birçok müşküller vardır. 

Bu sebep değilse ikinci 
sual şu olacaktır. 

- Bay, ıizi karınızdan ay· 
rılmağa sevkeden sebep si
yasi midir yoksa dini midir? 

Eğer ayralmak sebebi bun· 
lana biri ise bakim meseleyi 
papasa havale edecek pı· 
pası siyasetle dinin incelik-

lerine ve bunların ayralmaya 
sebep olamıyacaklarana dair 
nasihatler verecektir. 

lngiliz hakimlerine göre 
bu kanun boşanma akınının 
önüne! geçektir. 

Bu mahkemeleri te ş kil için 
kırk hakim ve bir de reisten 
mürekkep bir heyet ayrıl-
mıştır. Bu heyet azalarının 

hepsi de ilim ruh mütehas· 
sıdırlar. Bunlar bugün bu ih· 
tisası Londra üniversitesinde 
ilerletmek için çahşıyorlar, 
ki az vakıt sonra lngiltere· 
nin kırk dane nikah tamir· 
cisi mütehassısı olacakbr. 

----------------------------00~ .. ao-----------------------------
LJ t • S •• l ı Donunu nazre l U eymaı Kaybeden 

nf n Ocakları Kumarbaz 
Ptag jandarması Bratisla-

Fransız, lngiliz, Amerikan, 
arkeologları Uzak şarkta 
kazılara devam ediyorlar ve 
çok seki medeniyetlerden 
kalma çok enteresan eserler 
meydana çıkarıyorlar. 

Bu sene de Yale üniversi· 
tesi arkeoloğları, Akaba 
körfezinde, Sina yarımadası 

kıyılarında Ezion - Gaber 
limanını meydada çıkardılar. 
Bu liman Hazreti Süleyman 
devrinde Şarkın en iılek 
limanı idi. 

Liman bugün sahilden bir 
kilometre ötededir; çölün 
kumları limanı doldurmuı, 

Tarihten Ev-
• 

velki insan 
Kampı 

Arkanjelde yapılmakta olan 
tasviye amelyeleri esaaımda 
tarihten evvelki insanlara ait 
bir kamp keıfedilmiıtir. Bu 
istasyonda bulunan muhtelif 
eıya arHında ezcümle bal· 
çıktan yapalmış çanak çöm· 
lek kmkları, seramikten kar· 
gı uçları, hayvan kuı !ve 
balak kemikleri üzerinde tet· 
kiklerde bulunulmaktadır. 

•• 
lngiliz üniver
sitelerinin ta

lebe sayısı 
1938 yılında lngiliz üni

versitelerine 55 bin erkek 
ve kızın d~vam ettiği anla
şılmıştır. 

........................... 
i 00.ITOR i 
i Salih Sonad i 

sabilden bin metre öteyee va şosesinde donsuz dolaşan 
atmıştır. bir çingeneyi yakaladılar. 

Bu limandan bütün Ara- Adam sorguya "çekildiği za· 
pistan malları bilhassa alhn, 
anber, misk ve esirldr sev· 
kedilirdi. 

Ezinon • Gaberde, Sina 
balurlarının eritildiği büyük 
ocaklar da meydanı çıkarıl· 
mııtır. Amerikan Arkeoloğ

ları kırk beş ocak buldular . 
Bakır bu ocaklarda eritilip 
istenilen kalıba sokuluyor
muı. Kumlar altından çanak 
çomlek, inci kristalkaya par
çalarile, Hazreti Silleymanın 
gemileri bağladığı ipler de 
çıkarılmııtır. 

Kraliçenin 
Mücevherleri 

Ingiltere kralile kraliçesi
nin bu defaki Paris seyahat
leri miiaasebetile Paris ope
rasında tertip edilen gala 
gece1inde kraliçenin milcev
berleri umumun dikkatini 
celbetmiştir. 

Bu miicevherler her zaman 
Londranın Tover kalesinde 
hifzedilir. Onların lizım ol· 
dukça Tover'den nasıl ve ne 
gibi merasimle çıkarıldığını 
kimıe bilmez. 

Bu iı için lngilizlere his 
olan ananeli merasim yapıllr. 
Kraliçe mücevherlerini iste
diği zaman sarayın bassa 
alayına mensup olan bir bin
başı kırmızı mantosuna bü· 
riiaür Tover kalesinin kapısı 
önüne gider. Orada bekçi· 
lere: " Kralın anahtarları ,, 
diye hitab eder. Bunun üze
rine dört bekçi hemen ka
lenin kapılarını açar. Kapılar 
kapanınca bekçilerden birJ: 

man şu ifadeyi verdi. 
- Kumar oynadım. Ku· 

marda hayvanımı, çadırımı 

eşyamı ve nihayet donumu 
d.a kaybettim. Ortaya karı-

mı koydum. Kumar arka
daşlarım ihtiyar ve çirkin 
diye beğenmediler. işte böy-

a le dolaşıyorum. 

Bu azılı kumarbaz hapis· 
haneye atıldı. 

Şeker Kellesi 
Dağı 

Rio de Jeneiro körfezinin 
ağzında bulunan 3300 met
re yükseklıkteki dağa bu 
isim verilmiştir. Çünkü eski· 
den yapılageJmekte olan bü· 
yiik şeker kellesine ziyade· 
sile benzemektedir. 

foouorun laslhatıerıl 
Fenni Surette Günen 

Banyosu Nasıl 
Yapılır 

Birinci günde beş dakika 
yalnız ayaklorına göneş ban· 
~~malıdır. ikinci gün 
un dakika diz kapaklanna 
kadar yapmalıdır. Üçüncü 
günü oyuk yerlerine yani 
çah kemiklerine kadar. Dör· 
düncü gün onbeş dakika 
göbeğine kadar, beşinci gün 
y;rmi dakika kadar meme
lere kadar, altıncı gün boy
nuna kadar yarım saat yap· 
malıdır. Bu banya yarım sa
at fazlaya çıkmamahdır. Eğer 
kemiklerde bastahk varsa 
o vakıt hastalık olan nahi
yeye tedricen arttırarak bir 
saate kadar çıkılabir. Kalp 
üzerine güneş banyosu yap
mağa sıra gelince, kalbin 
üstüne ıslak bez konarak 

Çakırcalı 
Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma baıçavuıu B. Rıfkı 
T okıö~ taraflndan ıöaderilea iıabatı 
bitarafhğımıza biaaea biç deiiıtirme• 
den aynen naklediyoruz: _,_ 

--------------------~~-----------------1 Halile ateı ettikler ini ve bua• Bu zatın müsademe ma • 
halline geldikten sonra ara· 
dan bir saat kadar vakıt 
geçtikten sonra Tire müfre· 
zesi ve müJazım Arnavut 
Kazım efendi de mayetile 
geldi ve çifçi namile maruf 
lbrahim onbaşı da yetişti bir 
müddet sonra da Bademiye 
yaylasından mülazım Musta
fa efendi de yetişti. 

Gazetenin 4 temmuz 938 
tarihli ve 3446 numaralı nüs · 
hasında mUlizım Mustafa 
efendi bir çobauın ifadesine 
Tire tarafından bar jandarma 
müf rezesile müsademe eden 
çolak Mehmet çetesinin Boz
cayaka köyüne doğru gtt· 
mekte olduklarını söyledi 
biz de bu ihbarı çok gizli 
tuttuk bu ihbar ilzerine mü
deme mahalline geldiğini ya
zıyor. 

Mubarriı mülazım Mustafa 
evelemirde benim kendisine 
resmen yazdığım teskerenin 
iadesinde zarfın üzerinde 
imzası olduğu halde bu: tez· 
kereden bahsetmemesi es
babı, saniyen Bademiye yay
iasında bulunan bir çobanın 

bulunduğu mevkile miisade
me muhitinin arası tamam 
beı saat kadar bir sabada 
çobanın müsademeyi naııl 

göreceğini ve ıakileri takip 
eden müfrezelerin bilmedik· 
leri halde bir çobanın bilmesi 
ihbarına çok ve hayretlerle 
karşılarım. 

Ertesi sabah bizim Keskin 
Hüıeyin çavuı bastahğından 

bahsederek yüzbaşı Siiley· 
man ağadan izin alarak mil· 
sademe mahallinden ayrala· 
rak gitmiştir. 

Ben yüzbaşı Tatar Siley• 
man ağaya vaziyetimizle bi
ze hakim olan tepeleri gös· 
tererek bir gün evvel benim 
takibimde şakilerin ou da· 
ma girdiklerindeı dere içinde 
ikisi dama girmeyip dere 
içinde benim giritli nefer 

ların dıtarda olduklanndp 
behemehal ve tabii arkadaı· 
larana haber vereceklerini 
ve şakilerin bize hakim olaa 
tepeleri tutarlarsa mukabele 
ve müdafaa etmek m&mklla 
olm ıdığından bizler koyun 
giba aıağıya inmek mecbu· 
riyetinde kalacağımızı uzan 
uzadiye anlatarak ıimdi 

mevcut efradımıza liıaaı mll· 
nasip ve tesirli sözlerle çı· 
kacak fedailerle bu dama 
hücum edelim eğer ellerin· 
deki silahlar hazır ise birer 
fişek atabilirler ikinci bir 
fişeğe meydan kalmaz, bas· 
tıracağım emir veriniz be· 
men teşebbüs edeyim dedi· 
ğimde bu hareket doğc u ve 
muvafık olmadığını ve !>un· 
ların birkaç ıonra tetlim 
olacaklarını &mit etm9kte 
olduğunu ıöyledi, inıallab 
dedim. 

Fakat bunların teslim ola· 
caklarını bir tllrlü aklım ka· 
bul etmiyor dedim ıonra 
görürsün dedi. 

Bizi biyle söyleıiyorkea 
Kiliıi nahiyesinde bulunaa 
ve b:mir merkez taburu mi 
lizımlerindea Laz Maıtafa 
ağa yanında bir neferle ya· 
nımıza geldi, ben bu zatı 
görilnce sevindim 1anki ba ... 
zabitin gayet cesur vazifeıi· 
ni biliyor ve g&zel idareıi 
olduğunu itidiyordam, safa 
geldiniz buyrun oturunuz çok 
terlemiısiaiı dedim bu za· 
valh miilizım yllzbap Tatar 
Süleyman ataya bağla etnfı 
naııldır? diye ıorclu yll&bap 
da Rıfkı çavuı glzel •• m•· 
ti:a olduğunu 1611iyor ,Oll& 

sor dedı milliam Mutafa 
ağa gene kalk canım bera• 
ber gezelim •• girelim clacli 
ne lllziimii •ar clediee ele 
miilizımın 111arı lzuiac kalk· 
tı mülizun önde y6ıbap ~ 
kada ~gidiyorlardı. 

(Arkaaa • .,, 

------------------------
Camdan Tele
fon Odaları 
V arşovada tama mile cam· 

dan yeni telefon kabineleri 
yapılmıştır. Bu kabinelerde 
bulunan ve telefon eden her 
taraftan görülmektedir. Çok 
konuşmayı seven kadınlar 
bu yeni telefon odalarında 
çok sıkılmaktadır. Çünkü 
gelip geçenler durup durup 
kendilerine bakıyorlar. 
Varşova belediyesi bu te

lefon odalarını kadınlar 

gevezelik edemesinler diye 
yaptırmış değildir. Belediye 
bu kararını müdafaa ederken 
cam odaların:dıha temiz ve 
daha sıhhi olduğunu ileri 

y eryüzündE'kİ 
İzci Mikdarı 
1937 de yapılan bir iıta

tistiğe göre d&nyad• iki mil· 
yon iekiz yüz elli betbla 
altıyüz doksan ıekiı ızcı 
vardır. Bunun en b&ylik kJı• 
mı Avrupa kıt'aıındadır. lı· 
ciıi en fazla olan memleket 
te lngilteredir. 

.,... ----
Kiralık ~v 
Karıiyakacla Alaybeyinde 

1865 S. 23 No. 3 odalı bir 
ev kiralıktır. 

Ayni ıokakta 25 no.ya 
nıiiracaat 3-3 

sürmektedir. 

GÖC ıüneşe durmalıdır. Hiç bir --=- s -..:.- Murat dagv 1 kok 
zaman baıa güneş gelmeme- s· . 

Satılıktır • ••. lidir Bundan başka hergün ır terzı kömürü 

ı Cild, Saç ve zührevi hHta- ı 

ı laklar müteba11ısı ı 
ı ikinci Beyler ıokak No. 81 ı 
ı Her glln öğleden soara ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 

"Kim o ? ,. diye bağırır. Has· 
sa alayı binbaş111: "Haşmet
lu kralın ansbtarları!,. ceva· 
bını verir. Bekçi: ••Kral haz
retlerinin anahtarlarını veri
niz! Allah kralı korusun!,, 
der. Ancak bu muamele bit· 
tikten sonra binbaşı anah· 
tarları alır ve girip mücev
herleri çıkarır. 

, S t 1 k A yapılan güneş banyoıunvn At J • d 
DEVRiM Kitabevi aayın Kereste bıçkı fabrikaıı 8 1 1 fS8 yarısı ön tarafına, yarısı ar. e yeSID e Bu Kuru, tozsuz, kömirii 

mOıterileriadea ı ö r d ü i ü mırabıt çarı111 numara 43 Kemer caddesinde 278 ka tarafına yapılmalıdır. Gü- Kalfalık ve çıraklık yapa· Ankarapalas direkt6rl6ğii 
tevecciibdea dükinını Kemer Kordeli, planya, rende, No. arsa satılıktır. Pazarlık neş banyosu için daha bir cak kızlara ihtiyaç vardır. ve S. Bonaici ve mahdQmu Gi 
altı caddeaiade 44 No naliil delik, makap daire ma te- için Derebaşı sokak 56 No. çok; usuller var ki, bunların İdarehanemiıe müracaat. rit ban No. 48 den af11ız. 
etmiıtir. Fiyatlar mutedildir. ~ferriiat devren 1atahktır. eve müracaat. en iyisini yırın anlatacağım. 5 5 Tonu 22 liradır._. --------
L:==~~~-=-=~~==~~-=-=-=-~~~~~~~~~~~~~~ 
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Er.ansız basını 
. . . oo~~~~~~~~~~-

SeJaiJİk ·anlaşmasının Balkan-
lar sulhündeki büyük ehemmi

yeti nedir? •• 
44Epodue,, gazetesinden : 
Selanik Jtilafı, her şeyden 

evvd; · harbin ferdasında 
mağlub bir millet tarafmdan 
imza edilen iki muabedede 
serbestçe muvafakat ediJen 
bir değişiklik karşısında bu 
Junduğumuzdan dolayı mü 
himdir. Bu nadir hadise 
gö.dermektedir ki, 1918 de 
mağlup olan devletler, pasi 
fik bi, yolla, mnah~dele. in 
bazı hükümlerinin tekrar 
gözden geçirilmesine muvaf · 
olabilirler. Almanya kuvvet 
yoluna sapmayı tercih etti 
ve bu keyfiyet Avrupayı 
ciddi harp tehlikelerine ma· 
ruz bırakb. Fakat Macaris· 
fa 1 gidi da ha zayif devlet
ler vardır ki, bunların Bul. 
garistanın misalini takip et
etmekte büyük menfaatleri 
vardır. 

Selinik anlaşması, Balkan· 
larda bir sükunet işareti ol· 
ması dolayı-siyle de, ayni de· 
recede ehemmiyetlidir. Bal-E 
kan antantı teşekkül ettiği 
za~an,_ Bulgaristanın bu an
tanl"a iltibaliı · istendi. Fakat 

Bulgaristan bunu reddetti, 
çünkü böyle bir iltihllk ken • 
di arazi metalibatınm terki 
bisşini verebilirdi ve diğer 
taraftan da Bulgaristan as· 
keri bakımından, hukuk mü· 
savatından istifade etme
mekte idi. Sofia hükumeti 
muahedelerin araziye müte-
aJıik ahkamının yeni bir tet· 
kikten geçirilmesi prensibini 
henüz terketmiş değildir. 

Fakat kendisı de ayı b lir \d, 

bundan biç bir muvaff kı
yet Ümıdi yoktur. Bulga11s· 
bükümeti, gayet akilale ola· 
rak, bir mucizeye intizaren 
fildişi kaleye çekilm. ktense, 
komşulariyle anlaşmanın da· 
ha müreccah olduğunu mü· 
şabede etti. Safa, yalnız 
şahsi iştibalarını tatminden 
başka birşey düşünmiyen 
korkunç yutıcı kuşlar olan 
reviziyonist büyük devletlere 
istinad etmekte ki tehlikeyi 
anladı. Binaenaleyh, Bulga· 
ristao, kamşularıua karşı 

kuvvet istimalinden feragat 
etti ve böylece askeri bu · 
kok müsavatına nail oldu. 

- ••tlO••~~~--~--~-

A.f m an basını 
Selanik a~laşması hakkınd~ 

neler yazıyor? 
len balkanların, şimdi bütün 
garp devletlerine örnek ola· 

cak bir barış ve anlaşma si· 

yaseti tal. ib etmesini takdir 

Bulgaristan Başvekili ile 
Yunanistan Başvekili arasın· 
da imzalanan ve Neuilly, 
Luusanne muabedeleıinin Bul· 
garistana yükledıği mükeJle· 

le karşılarken, bundan bir fiyetleri , kaldıran anlaşma, 
A •man matbuatı tarafından kaç sene evvel Almanyanın 
büyük bir alaka ile karşılan- silahlanma hakkını kendi 
mış ar, Bütün - Alman gaz.e- kuvvetiyle istirdad etmesi-

teleri, bir zamanlar Avrupa nin ne ka-iar haklı olduğunu 
D!D barut fıçısı telakki edi · tebarüz ettirmektedirler. 

000000000000000000000000000000000000000000000000000 

: Güzel Gözler Müsabakası 

C H.tkın Seıl ) 

lsvicre basını , . .... __ 
--~-

Sulh 2üneşi Balkanlardan mı 
doğacak2 Bulgarisfan Balkan 

antantı ile anlaşmıştır 
"8erner Tageblatt'an : 
Gürültüsüz patırdısız, '"ııü

kiio ve sessizlik içind~ Bal 
kanlarda çok mühim ve 
memnuniyete şayan bır h~ 

dise olmuş' ur : C ban harbi
nin mağlup devletlerinden 
bir olan liulgaristan koruşu· 
su olan balkan antantı olan 
Balkan antantı ıle anlaşa ış 
tır. 

Balkan antantı, 1919 Nö · 
yi sulh mu ıb . d sinin askeri 
bü~fi lerioe Pul5a istanca 
riayet oJunmaya devam edil · 
mesiııden sarfınazar dm i ştir. 

Buna mukabil Bulgaristan 
dabi 1912 den 1920 ye ka · 
dar kendi mü kiyetiode iken 
sonra YunanistdDB intikal 
etmiş olan Trakya mıdaka · 
sında Yunan • staoın tekrar 
tahkimat yap.nasıoa • be ( 

1 

ne kadar bu m ntaka 1923 
Lozan muabedt:sı ile Türbi 
ye ve Yunanistao arasında 

gayı i askeri bir hale 'kon• 
muş ise de • itiraz etmiye· 
cektir. S ı yasi bir pakt . çer· 
çevesi için~e Bulgaristan ile • 
Balk o it lafı arasında bu 
kararlar Sc: inikde ahnm1ş 

ve imzalanmıştır. Bulgaristan 
r.amına Bulgar Başvckih Kö· 
se lvanof ve Balk : n antantı 
namına da Yunan Başvekili 

Metaksas imzalamışlardır. 

Fransa ile lngiltere bu an· 
taşmayı dünya snlhu namma 
memnuniyetle karşılamıştır. 
Bu uzlaşma büyük devletlere 
de örnek olmağa değer .. Bu 
vaziyet karşısında !<Ulh gü· 
neşinin Balkaolardan doğ t· 

cağını ümid etmek yerınde 

bir hareket sayıla bilir. 

Birinci 
bir 

ikramiye 
nişanlı 

Avustralyamn Vinton şeb · 

rinde Şebir yetimleri mües· 
se~esi menfaatine bir p •yan· 
go çekilmektedir. Bu piyan· 
bonurı dünyanın biç bir ye

rinde emsali yoktur. Piyan· 
go biletleri yalnız bt- kar genç 
erkeklere satılmaktadır. Bir 
biletin asgari fiati 20 lngi· 

lız lirasıdır. Hdyır işi oldu· 
ğundao biletlerine maktu fi· 
at konulmamıştır. P yango· 
nun birinci ve tek ikramiye· 
si şehrin 20 yaşında güzel 
bir kızıdır. Bu kızın ismi 
son derecede gizli tutulmak· 
tadır. Pıyango komitesi dü · 
ğün ve cıbaz masarifini ve 
yeni karı kocanın emrine bir 

15 Sene 
Süren Kin 

Macar kontlarmdan biri, 
geçenlerde Budapeştede yüz· 
me bavuzlanndan birinde 
dolaşırken, 15 yıldır düello 
etmek için aradığı, fakat co· 
key kulübünden tard edildi· 
ğinden dalayı da, mahkeme 
kararile 1 düello edemediğı 
düşmanı prense rastlayıace, 

hemen yanına giderek : 
- Şimdi, mahkemeden 

düello edebilmek kararını 

almış bulunuyorum. Yarın 
şabitlerimi göndereceğim ... 
demiştir. 

Düello yapılmış, prens ha· 
fifçe yaralanmıştır. 

Sekiz ,,O'' lu 
• 

Bir isim 
Avusturalyada, Sidney şeh 

rine civar bir köy vardır. 
Adı (Woolcıomoolloo)dur. Bu 
isimde tamam sekiz tene (o) 
vardır. 

'f aç Giymiyen 
Kraliçe 

d~ ev tahsisini ünrine al· 
maktadır. Ş m 1iye kadar 
pek çok bilet satılmıştır. 

Fakat piyango biletleri al.n
ların çoğu ikram1ye hakkın
da tafsııat isşemektedir. 

Piyango komitesi bu mü· 
racaatlara verdiği cevabda 
ikramiyenin bakikat~n güzel 

bir kız olduğu u, yükse ah
laka ve terbiyeye malik bu
lunduğunu ve şehrin en ki· 

b .. r ailelerinden birinin sarı· 
şıa kızı olduğunu söylemek· 
le iktifa eylemektedir. Pi· 
yango bileti alao bütün genç 
ler şımdi çıkacak ikramiyeyi 
büyük bir sabırsızhkla bek· 
lem ektedir ler. 

Kağıt yerine 
Jelatin 

Avrupada ve bahusus Al· 
manyada kağıd yerine jela· 
tinden yapılan şeffaf tabakal 
ile eşyanın sarılması moda 
olmuştur. Bic'aydll! sigara 
ve kuru meyva için kullanı

lan bu ambalaj ş mdi bütün 
yiyecek maddelere teşmil 
edilmekledır. 

Bu suretle ştffaf ambalaj 
maddesine ragbet çok art· 
mışhr. Fakat jelatin tabaka 
çabuk kırılmakta ve cam ka
dar şeffaf bulunmaktad11. 

Tabakaların hem dayanıklı 
hem de çok şeffaf olması 
için muhtelif iAlman sanayi 
müesseseleri arasında bir ya· 
rış başlamıştır. Bu rekabetin 
neticesi ağustosun sonunda 
açılacak Liypzig panayırında 
teşhir edilecektir. 

Atmış fabrika yanşa işti· 
rik etmiştir. 

1 K_O_PON No. 

Matlüp edecek şeffaf ve 
dayanıklı jelatin pakd taba· 
kalan elde edildiği takdirde 
paket ıçın kağıd istimali 
ehemmiyetli derecede azala
caktır. -ı•••••ı Birinci Şarhn karısı Krali-

çe Hanriyet, taç giymek İs· ~~ 
• 1 O - tememi ola~l!..-"·ı1A-.Y..ıi.-1UıU.Jııa.ul-L..&.111UL..a.ehe • siındhıa 

16 ACUSTOS 

Ucu2~uk UCUZLUK Ucuzlu 

~-'~ 
t_ ---- ~ 
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Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden be 
markanın fevkinde olduğu ve fiatları da her mağazada 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisikletlerimiz bulunduğunu V t! h ı::· ç~şid bi 
sildet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera 
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerimize müjdeleriz 

Ad res: Balcılurda Arap hanı :ya nında.No. l 8 1 

HALlT ~EYFcDD ı N ()ZKILIÇ 
----

Ucuzluk böyl2 olur 
Amerikada olduğu ka· 

dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbetini 
kazanmış olan başerat düş
manı "Fyosan,, ilacı koku
suz ve gebe kadınlar ile 

~üçük çocukları biç rahat· 
sız etmeden kullaoıldığt 
için her cins siiıek ilaçla· 
rından üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üz.ere 
bu defa büyük bir feda
karlık yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa İn· 
dirmiştır. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
und,ın araylnız. 

Zıngal 
F111nlanmış Kayınlarm 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılır -------lllE:E 

--- liiir----
Dr. Demir Ali 

KAMÇIOuLU 

Cilt Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz e_lbis~

lerioizi Kavaflar çarşısında 
(35) No da 

TER Z i 
Kazım. 

Şangüder'e 
yapbrınız. · 

8İl'inci Sınıf Mutabaısıa 

--~---Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Müt~oa ı.ı ı 

RONTKEN· VE 

El ktri k teda" isi ya pılı 
ikinci Beyler So. No. 29 

• ~LEFON: 2542 

1S. Ferid 
ECZACI BAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindeli.I( 

Gençlik 
Bahşeder 

Merkez d, •. ~ 



( Wallna Seıl , 
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r aydanberi me11111en 
'ulda bulunmakta olan 
t baiika•ı ıehrimiz di· 

lr& bay ~ıki Naili Eren 
lzmir vapurile avdet ey· 

f ve vazifeaiae baıla· 

........ _ ......... 

1'anacak 
Dar baıı mevkiinde bir 
eain gömülü olduğuna 
maliyeye bir müracaat 

ılmııtır. Burada ·araıtırma 
alacaktır. 

Şube Lağv 
Edildi 

luhasebei huıuıiye köy· 
ıubeainin Jiğvı muvafık 
müıtür. Köyler şubesi· 

ait iıler, köylerin yakın 
aaduğu muhasebei husu· 
ıubeleri tarafından l'Ö · 

tcektir. 

~arşı yakada 
na mektebi 
amirin yetiıtirdiği genç 
.. tmenlerden bay Arif İz· 
lak tarafından Karııyaka· 
ba sene özel bir ana 

ldebi açılacaktır. 

~·---
Bir işçi 

ırmaklar1nı makine 
kayışına kaptırdı 
Halkapınar iplik fabrika· 
da HOseyin oflu Ali Gö· 
ı iıminde bir iıçi, öğlen 
kti çahıtığı makineyi te· 
alediii ıırada parmaklarını 
ılsine kayııına kaptırarak 
aden yaralanmııtır. Yara· 
18, tedavi edilmek üzere 
Jdırıldıj'ı ııhhat yurdunda 
ı parmaiı ameliyatla ke
mittir. 

• • ••• 
Bir Çocuk 

tla Yüzerken Denize 
Düşerek Boğuldu 
Paıar gOnii Urlada bir 
miı kazası olmuştur. Urla
ı denize girmek Ozere hal· 
D toplandıiı Kalabalık 

••ldiade 13 yaıında Halit 
minde bir çocuk atla deni· 
1 sirmiı, yüzerken düıerek 
dar sular araıında kaybol· 
Dflar. Za•allı çocuk yarım 
ıat devam eden araştırma· 
rdan ıoara denizin dibinde 
ımura ıaplaamıı vaziyette 
lllunmuıtur. Bojulan çocu· 
lln cesedinin defatne ruhsat 
N'ilmittir. 

•• 
•azarlıksız sa
tış başlıyor 
Pazarlıksız ıatıı hakkında· 

1 kanun yakında tatbik 
ıevkiine konmuı bulunacak
'· ilk olarak bu kanun pe· 
ıkende esnaf tatbik edecek 
ı daba sonraları umumileş· 
rilecektir. 
DBkkialar a satılan b&tün 

1 
· Doğu manevralarda bulunacak askeri erkan 

Ankara 15 (Hususi) - Doğu manevralarında bulunacak olan askeri erkan, Tunceline 
gitmek üzere bugün kafile kafile harekete başladtlar. 

Manevralar, perşembe günü sabah başhyacak ve pazar akşamı sona ermiş bulunacaktır. 
Manevralarda müdafaayi milliye vekili Kizım Özalp ta bulunacaktır. 

500 Köy Okulu Açılıyor 
Ankara, 16 (A.A) - Kültür Bakanlığının muhtelif vilayetlerde yaphrmağa başladtğı 500 

köy okulumun inıaah yakında bitecektir. 
Yeni köy okullarının 29 Teşrinievvele kadar bütün haıarlıkları ikmal edilecek ve mera· 

simle açılarak tedrisata baılıyacaklardır. 

Bir kamyon faciası 
Yükün üzerindeki yolcu Bayram öldü 

Turgutlu (Hususi) - Turgutlu • Kemalpaşa yolu ilzerinde, Kızılyokuş mevkiinde feci bir 
kamyon kazası olmuı, bir kiti ö!müş, bir kişi de yaralanmıştır. 

Kamyon, Denizli belediyesine mukayyit ve yedi nuruarahdır. Izmirde benzin bayii Rtfete 
aiddir. Şoför Hasan, şoför mahalline bir kişi fazla almış, yükün üzerine de bir yolcu bin· 
dirmiş ve arabayı bir hendeğe yuvarlımışhr. 

Yük üzerindeki yolcu Salihlinin Torunlar köyünden Bayramdır ve derhal ölmüştür. Ar· 
kadaşı da yaralıdır. Şoför, kazayı müteakip firar etmiştir. 

İn2'iliz romorkürüne Japon bayrağı çekildi 
Şangbay, 15 (Radyo) - Röyter ajansına bildirildiğine göre Viktoryaı aclh lngeliz romör· 

körü Japonlar terafınclan tevkif edilmiş ve lagiliz bayrağı yerine Japoıı bayrağı çekilmiş· 
tir. Karlton lngiliz topçekeri hemen Tongçen adasına giderek kumandanı Japon otoriteleri 
nezdinde hadiseyi protesto etmiş ve lagiliz bayrağının yine romörkör direğine çekilmesini 
istemiştir. 

Bu yıl iki bin köy muallimi yetiştirildi 
latan bul (Hususi) - Eğitmen kursları yaz çalııma devresinin sonuna girmiştir. Vekalet 

ıube müdürlerinden Hıfzırrahman Raıit Edirnedeki kursu tetkike gitmek üzere bugün 
ıehrimize gelmiştir. 

Müdfir beyanatında kursların verimli bir şekilde çalıştığını, müsbet neticelerin alınmakta 
olduğunu muhtelif vilayetlerdeki kurslardan 1500, lzmirdekinden de 500 olmak üzere bu 
yıl ilk tedrisat kadrosunun 2000 köy muallimi kazanacağını söyledi. 

İni[iliz Umumi Efkarının Hiddet Ve 
Nefreti Bildirildi 

Londra, 15 (Radyo) - Mu~telif lagiliz kiliselerinin mümessilJerinden mürekkep bir he
yet Japon 1efarebaneaine giderek Hankeu ve Kantonun havadan mütemadiyen bombar· 
dımanını protesto etmiı ve aivil ahaliye karıı yapılan bombardımanların lngiliz umumi 
ef kirında uyandırdıiı nefreti bildirmiıtir. 

Fransız hava kurmay başkanı Berlinde 
Paris 16 (Radyo) - Fransız hava ordusu kurmay başkanı general Vllmen bugün 340 

Amyo tayyaresile Berline varmıştır. 
• •• 

Uç lngiliz vapuru bombalandı 
Valanıiya 15 (Radyo) - Mayorkadan gelen beş tayyare, Alikantayı bombardıman etmiş 

ve limanda bulunan lagiliz bandıralı (Noemi Culya) vapuruna bir torpil atmıştır. Vapur, 
mühim hasarata uğramış ve su almağa başlamıştır. 

Frankistlerin attıkları yangın bombalarından yangınlar çıkmış ve tayyare fabrikası yan· 
mııtır. 

Bir Leylek Pencere Camını ~ Vekalet 
Kırdı Otaraya Girdi Emrine Alındı 

Turgutlu, (Huıuıi) - Bir yoldan geçen otoraya çarp· lstanbul, 15 (Hususi) -
kaç gün evel sabah Alaıe· mış ve bir camını kırarak Gümrük ve inhisarlar Veki· 
birden lımire yolcularını içeri girmiıtir. Jeti teftiş heyeti reisi B. Mu· 
götürmekte olan otaray, Ma· Bu vaziyet karşısında oto· ammer vekalet emrine alın-
nisanın Muradiye illasyonu· ray durmuş ve vak'a hadise ~tar. ~"""" ,..,..,...,..,.,~ 
na yakın bir yerinde garip bir zabıt varakasiyle teabit tar. Leyleğin de sağ ayağı az 
bir hidise geçirmiştir. edilmiı leylek de alıkonul· kanamıştır. 

Demiryoluna bitiıik bir muştur. Bu garip hadise, Otoray lımire vardığı za. 
tarlada gezmekte olan bir yolcuları hayret ve heyecan man leylek muayeneye sevk 
leylek sürÜ•Ü otorayın sesini içinde bırakmıştır. edilmiştir. Henüz bu senenin 
gürültüsünü işidince bava· Camın yanında oturan bir yavrusu ol11n hayvancağızın 
ya kalkmışlardır. En son zatın alnına bir cam parçası uçmakta pek ustaR olmadığı 
kalkan leylek süratle bava· girmiş fakat parça yolcular anlaşıldJğı için suçu affedil· 
lan•madığından bu sırada tarafından derhal çıkarılmış· . miş ve serbest rbırakılmıştır. 

.................. ..a ................ , ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştaraf ı 1 inci Sahıf ede -

- Kız bu nebal ne, ne oluyorsun ? 
- Gidiyorum hanımcığım. 

- Nereye baıka bir kapımı buldun ? 
- Hayır, Amerikaya gidec ğim ve artist olacağım. 
ikimiz de gayrı ihtiyari birer kahkaha salıverdik. Bayan meseleyi karıştırınca kızın ser· 

seri bir genç terafından kandırıldığını anladı, okadar naıibat etti, sözünü geçiremedi. Bu 
kız oldukca güzel fakat ahk ve sersemce birşeydi. Tuhaf değil mi ? 

Sen de ey okuyucum böyle kafadan gayri müsellah olan saf hizmetçilerin bu haline : 
---"-------~----~-----~Lf"&J"l'I ÜT 1.l'lmnn J. /jJ J 

16 A(iUSTOS-

Fuar Cumartesi Açılıyor l 

Fuar, 20 Ağustos Cumar· 
tesi günü saat 17,30 da açı
lacaktır. Bir çok ekizpozan· 
,.,, Fuardaki pavyonlarına 

eıya getirerek yerleştirmeğe 
başlamıılardır. 

Almanların meşhur (cam 
adamı) dün Izmir vapurile 
Istanbuldan getirilmiştir. Fu· 
ar komitesi, (cam adamı) 
dekorasyon işleri bu sene 
yetiştirimiyen ziraat müzesi 
binasında teşhir etmeği ka · 
rarlaştırmıştır. 

Hayvanat bahçesi için Al· 

manyadan Hamburı bayva• 
nat bahçesinden dokuz çitf 
maymun ıetirilmiftir. 

Ecnebi artistlerden aiirek· 
kep 40 kitilik bir revü he· 
yeti yakında Izmire gelecelt • 
tir. Bu heyet Fuarda muh· 
telif oyunlar gösterecektir. 
Halk opereti de Fuar tiyat • 
rosunda temsiller verecektir. 

Mısırdan gelecek ziyaret· 
çiler, Pireye kadar Romanya 
vapurile ve oradan da lzmi· 
re Deniz bank denizyolları 
idaresi vapurlarile gelecek· 
lerdir. __________ .. _________ _ 

Zabıtamızın Muvaffakiyeti 
Nazikeyi oğlu Seyfettin boidu 

Şehitler Melez çayı kena • 
rınde sazlıklar içinde boğulu 
olarak bulunan Nazikenin 
katili üzerinde! zabıtamızın 
geceJi gündüzlü çahşması ne
ticesinde cinayetin Nazikenin 
oğlu 30 yaşındaki Seyfittin 
tarafından işlendiği anlaştl · 
mıştır. 

Seyfit'in Menemenin Hel· 
vacılar köyünde oturmakta 
ve işsiz takımındandır. Bir 

Göklere 
Hakim Olmak En 

Büyük Hedefimizdir 
- Tayyaren olmayınca, 

tayyarelerin göklerin emni· 
yetini tam tesis edemedik· 
çe, gökle yalnız uçamamak 
şeklinde değil, başını dik 
gudirememek, batta nefes 
alamamak şeklinde, tam ve 
kat'i olarak münasebeti kes· 
meğe ergeç mahkümsun. 

- Sulhun nimetlerinden 
faydalanmağa başlayan ve 
ona bu kadar hasret çek· 
miı olan Türk Milleti, sülhu 
korumanın birinci şarh olan 
gökte silahlan mağa ve gök· 
)erinin emniyetini korumağa 
elbetde caula başla aanla· 
cakhr. 

Müfettişler 
Arasında 

lımir ilk tedrisat müfet• 
tişliğine Gazi ilk okulunda 
stajını tamamlıyan Bn. Fer· 
hunde Balkış tayin edilmiı, 
lzmir ilk tedrisat müfettiıle· 
rinden Bay Şevket Denizliye 
tayin olunmuştur. 

Çin - Japon 
Harbı 

hafta evvel anasının yanına, 
gelmiş ve ondan para iıte· 
miş kadında para vermemit· 
tir. Bundan muğber olan 
Seyfittio anasını botarak 
sazlığa atmış ve 105 lira pa· 
rasım da gasbetmiıtir. 

Seyfittin dün geç vakıt 
evrakile beraber adliyeye 
teslim edilmiıtir. Kııa bir 
müddet içinde katili yaka· 
lamağa muvaffak olan zabı· 
tamızı takdir ederiz. 

Dadayı Seller 
Bastı 

Kaynana, Gelin Ve İki 
Çocuk Boğuldular 
J.tanbul, (Huıuıi) - ICıı· 

tamonudan bildirildiğine g6· 
re, son günlerde yağan tid· 
detli yağmurlar Daclayı• 
ortasından feÇen HIİ tatar· 
mıı. Kenardaki birçok evleri 
ıu basmııtar. 

Baıöğretmen Hauna aid 
olan ev selden en çok zarar 
zarar gören evdir. B&tüa eı· 
y allır suya kapılmıı, Hasa• 
nın kayınvaliclesile karııı ve 
iki çocuğu da birdenbire 
basan selden kenclileriai kur• 
taramamıılardrr. Dört ceıet, 
kasabanın yakınında balan· 
muıtur. 

Dadayın bahçeleıile Beyaz• 
lar ve Siyahlar k6ylerinin 
harmanlarında yiizde altmıı 
nisbetinde zarar kaydedil· 
miştir. 

Hakiki zarar hsbit edil· 
miş olmakla beraber 9000 
lira kadar tahmin edila.u: k · 
tedir. 

Eylülde 
Ankara'da ltalyanlarla 
Ticaret Müzakereleri 

Başlıyor 
Baştarafı 1 incide - Italya ile aramızda mev• 

Şankayda beynelmile; im· cut ticaret ve klering anlat· 
tiyazlı mıntakada üç yüz malarının daha iyi iılemeıi•i 
kişiden mürekkep bir Çinli temin makıadile yeDicleD 
çetesi, Japon karakollarını önümüzdeki EylOI iptidaıında 
basmış ve karakollara Çin Italyanlarla m&zakereye bat· 
bayrağını çekmiştir. lanabakhr. Bunan için ltal· 

Çinliler, takviye kuvvet· yadan ıelibiyettar zeyattan 
leri gelinceye kadar ortadan müteıekkil olmak tlıere bir 
kaybolmuşlardır. heyet Ankaraya ıelaceklir. 
oooooo~DOOOOOGaaaDCJaaaaaaaoa• 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

zanmak istemez mi?. 
Bu ne kadar iyi ve mükemmel bir şey olacaktır. iskele 

önünde banyosunu ve iskele gazinosunda yemek ve birasını 
almak vakti dar olanlar için ne iyi ve ne kolaylılrlı bir it 
ve eğlence olacaktır ? 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


